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تقــديــــم

لقد كان ا�صتعمال اللغة العربية كاأداة توا�صل بني النا�س مق�صوراً يف احلقبة 
اأنف�صهم وحتديداً يف اجلزيرة العربية، ولكن نزول القراآن  اجلاهلية على العرب 
ال�صعر  ونظم  للتوا�صل  اأداًة  كونها  من  وانتقلت  عامليًا  بعداً  اأعطاها  بها  الكرمي 
اإىل لغة ترتجم اإليها العلوم كما تكتب بها العلوم املختلفة من طب وريا�صيات 

وفلك وفل�صفة ومنطق و�صواها.
العربية  اللغة  اأعطت  هامًا  عاماًل  الأخرى  بالأمم  العرب  لمتزاج  وكان 
اأنور اجلندي - رحمه اهلل - »حروفها الهجائية  من خالله كما يذكر الأ�صتاذ 
ملاليني من ال�صعوب يف بالد الرتك والهند وجزائر البحر فاإن املورو يف جزائر 
الفلبني يكتبون باحلروف العربية اإىل هذا الوقت، كما اأعطت نف�صها لكثري من 
الأمم فكانت لهم ما كانت اللغة الالتينية ل�صعوب اأوروبا، كما اأعطت لغات مثل 
الألوف  املعاين ومئات  األفاظ  املئات والألوف من  الرتكية والفار�صية والأردية 
اأ�صماء  من  وكثرياً  العربية  الأرقام  اأوروبا  لغات  اأعطت  كما  التامة،  اجلمل  من 
املعاين وامل�صطلحات العلمية«، ولقد تراجعت اللغة العربية عن اأداء مثل ذلك 
الدور عندما تراجع الدور احل�صاري لالأمة العربية والإ�صالمية وزاحمتها بداية 
اللغة الرتكية ثم اللغات الأوروبية ويف مقدمتها الإجنليزية والفرن�صية، ويف �صبيل 
متكني ثقافة ال�صعوب امل�صتعمرة يف تلك احلقبة انطلقت دعوات م�صبوهة كان 
من اأبرزها دعوة امل�صتعرب »ولكوك�س« �صنة 1893م لنبذ الف�صحى وا�صتبدالها 
اقرتح يف  الذي  »وملور«  هو  اآخر  م�صتغرب  الطريق  نف�س  على  وتبعه  بالعامية 
طابور  هناك  كان  ثم  للكتابة،  �صاحلة  ت�صري  حتى  العامية  �صبط  1901م  عام 
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اخرتع  اأنه  زعم  فقد  عقل  �صعيد  لل�صاعر  امل�صبوه  الن�صاط  يف  واملتمثل  ثالث 
والناقد  املفكر  يذكر  كما   - بالأحرى  العامية   - العربية  للغة  جديدة  اأبجدية 
تتزيا مب�صوح علمية  التي  امل�صاريع  اأن مثل هذه  يوؤكد  عبداهلل عبداجلبار والذي 
العربية  ال�صخ�صية  معامل  لطم�س  تهدف  مدرو�صة  �صافرة  دعوة  هي  »اإمنا  زائفة 
الإعالم  و�صائل  من  كثري  يف  اليوم  الفينيقية.  خلفيتها  لحظنا  ما  اإذا  وبخا�صة 
العربي تزاحم العامية اللغة العربية الف�صيحة، و�صاع وكرث اللحن يف اللغة حتى 
اأ�صحى من يتكلم الف�صحى مو�صع ا�صتغراب وا�صتنكار من بني قومه، وقد حذر 
اكت�صبتها  التي  ال�رشعية  نزع  اإىل  يهدف  م�رشوعًا  هناك  باأن  املتخ�ص�صني  بع�س 
اإىل  البع�س ذلك  العاملية وعلل  اليون�صكو  اأ�صا�صية يف منظمة  العربية كلغة  اللغة 
العربية واإليها، فهل ن�صبت  الرتجمة من  باأ�صول  عدم وجود مرتجمني ملمني 
ال�صهاينة  الأعداء  عند  ال�صاأن  هو  كما  اأكفاء  متخ�ص�صني  من  العربية  ال�صعوب 
الذين اأحبوا اللغة الإيد�صية والعربية يف زمن قيا�صي ولهذا جاءت عبارة رئي�س 
واحلر�س  الطموح  لذلك  جم�صدة  هزاز«  »حاييم  ال�صابق  العربيني  الأدباء  احتاد 
اليهودي على لغته حيث يقول »اإن عبقرية ال�صعب اليهودي تكمن يف ذاكرته 

التي ظلت تعي على امتداد ع�رشين قرنًا كونه وحدة غري قابلة للتفتت«.
الذي قطعته هذه املجلة هناك بحوث ومواد توؤ�صل  الثالثني  العدد  يف 
للرتاث العربي وفق روؤية ع�رشية معتدلة وبني هذه املواد ما كتبه املفكر اللغوي 
كمال ب�رش بعنوان »جدلية الفكر العربي يف تناول النحو« وهو يتناول فيه بع�س 
ال�صعوبات التي متر بها اللغة العربية نحواً و�رشفًا وتركيبًا، فحبنا ومت�صكنا ببلغة 
القراآن الكرمي ل يحول بيننا وبني النظر يف اأوجه ال�صكوى التي يعرب عنها اأبناء 
اللغة من وقت لآخر وهو مطلب وجيه يجب اأن ن�صغي اإليه، ونحاول ما و�صعتنا 

احليلة واجلهد لتداركه حتى ت�صحى لغتنا احلبيبة �صهلة على األ�صنة اأبنائها.
واهلل ويل التوفيق.

                                                                                          رئي�س التحرير 
اأ. د. عا�صم حمدان
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جدلية الفكر العربي يف تناول النحو

كمال ب�شر)*(

�أهليها هنا  �للغة �لعربية �لآن بعيدة �ملنال على كثري من  �أن  لي�س بخاف 
ا �أنهم يرددون - ليل نهار - �شكو�هم من  وهناك بال فرق. ولي�س بخاف �أي�شً

�شعوبتها وجمودها.

»�لنحو«،  على  �شكاو�هم  يف  يركزون   - نف�شه  �لوقت  يف   - لكنهم 
وي�شتطون يف و�شفه بالعائق �لأكرب )�أو �لأوحد( يف �شبيل عقد �لألفة بينهم وبني 

لغتهم، وحرمانهم من حظوة �لتعامل بها و�حلو�ر معها يف مو�قعها �ملنا�شبة.

ومعلوم �أن �ل�شكوى من »�لنحو« لها �أ�شول قدمية، ظهرت �آثارها فيما 
�لق�شية و�أ�شبابها وكيفيات  قر�أنا و�شمعنا عنه من جدل ومناق�شات حول هذه 
�ملحرتفني  �للغويني  بني  �ملناق�شات  وتلك  �جلدل  هذ�  جرى  منها.  �لتخل�س 

ا. �أنف�شهم، وبينهم وبني �ل�شعر�ء �أي�شً

�لعامة و�خلا�شة  �زد�دت م�شاحتها و�ت�شعت بني  �ل�شكوى  ولكن هذه 
يف �لعقود �لأخرية، حتى �إنهم فقدو� �لأمل يف �إز�حتها و�لتغلب عليها، ومن ثم 

�ن�رصفو� عن �للغة �شاحبة هذ� �لنحو وهجروها �إىل م�شالك لغوية �أخرى.

)*(  باحث وأكاديمي مصري.
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فيها  �ملوروث،  باملفهوم  �ل�شحيحة  �لف�شيحة  �لعربية  نعم،  نقول:  وهنا 
هجرها  �إىل  �حلا�رص  وقتنا  يف  �خلا�شة  وبع�س  �لعامة  تقود  ظاهرة،  �شعوبات 
و�لنتحاء نحو غريها من و�شائل �لتعبري �لأخرى. ولكن: مل كان هذ� �لزعم باأن 

»�لنحو« بالذ�ت هو �أ�شا�س هذه �مل�شكلة و�ل�شبب �حلقيقي يف وجودها؟

�ل�شعوبة  �إن  وحده.  »�لنحو«  يف  لي�شت  �ل�شعوبة  �أن  عندنا  �لر�أي 
بدرجات  و�إن  ونحوية،  و�رصفية  �شوتية  �للغوية،  �مل�شتويات  كل  يف  و��شحة 
على  كلها  �للغة  �شعوبة  هي  �ل�شعوبة   - و�حدة  جملة  يف   - قل  �أو  متفاوتة. 

جموع �أ�شحابها. 

ولنا �لآن �أن نت�شاءل: مل كانت هذه �ل�شعوبة؟ �أهي من طبيعة �للغة �لعربية 
�أم �أنها ح�شيلة ظروف زمانية ومكانية حلقت بها يف �شريتها �لطويلة، �نعكا�ًشا 
ملا جرى ويجري يف بيئات �أهليها من �أجو�ء غائمة حمرومة من �حليوية وخربة 
�لتفاعل و�حلو�ر مع �أحد�ث �حلياة �ملتجددة �ملتطورة علمًيا وثقافًيا و�جتماعيا؟

من  �لثقات  يقرر  مي�شور.  �شهل  �أمرها  �لت�شاوؤلت  هذه  عن  �لإجابة 
�ل�شعوبة  و�إمنا  �أ�شحابها،  على  بطبيعتها  ت�شعب  لغة  هناك  لي�س  �أن  �لد�ر�شني 
و�نعد�م �لإلف بني �لقبيلني يرجع كل ذلك �إىل �أ�شباب من �شنع هوؤلء �ل�شحاب 
�أنف�شهم؛ �أو - يف �أح�شن تقدير- من عدم �إدر�كهم لها، وتغافلهم عن �لنظر فيها 

لإز�حتها �أو معاجلتها باأ�شلوب علمي ر��شد.

م �للغة  ونحن من جانبنا نحاول تف�شري �أ�شباب هذه �ل�شعوبة �ملّدعى و�شْ
�لعربية بها. �لأ�شباب كثرية متنوعة، ويف �لإمكان »�إيجازها فى ثالثة �أ�شباب.  

توظيفها  عن  �ل�شحيحة  �لف�شيحة  �لعربية  �للغة  عزل  يف  يتمثل  �لأول: 
نطًقا وكتًبا �إل يف �لنادر �لقليل من �ملو�قف و�ملنا�شبات. وهذ� �لنادر نف�شه �إذ� 
من  �نف�شو�  �أنهم  ذلك  و�لتجاوز�ت.  بالأغالط  حم�شو�  جاء  بالتوظيف  حظي 
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�شورة  يف  �لنا�زشة  �لنافرة  بالّل�شن  بينهم  فيما  وتنابذو�  �شيعا،  وتفرقو�  حولها 
لهجات ورطانات. 

ثقافية  لأ�شباب  �ل�شحيحة،  �للغوية  �لثقافة  �شعف  �إىل  كله  ذلك  يرجع 
عامة و�جتماعية و�شعف �لنتماء �إىل �لقومية مبعناها �لدقيق. هجر �لقوم لغتهم 
�جلامعة لأفكارهم وتوجهاتهم، فاآوت �إىل ركن غري ر�شيد، و�تهموها باجلمود 
و�لتخلف. ومل يدركو� �أن �للغة )�أية لغة( ل حتيا ول تنمو ول تزدهر بنف�شها، 

و�إمنا يتحقق ذلك كله بالتعامل بها و�حلو�ر معها.

يزعم غري  كائنا حًيا، كما  ولي�شت  �جتماعية،  �للغة ظاهرة  �أن  ومعلوم 
�لعارفني. ومعنى ذلك - بكل و�شوح - �أن و�شعها من حيث �لقوة �أو �ل�شعف، 
ومن حيث �لتكامل �أو �لعور و�لق�شور يرتبط كل �لرتباط و�أوثقه بحال �أهليها 

من حيث �أو�شاعهم �حلياتية �لتي تنعك�س بالطبع ل بال�شنع على لغتهم.

فاتهام �للغة بال�شعوبة و�لتعقيد �إمنا هو �تهام ظامل، وينبغي �أن يوّجه �إىل 
�حت�شانها  �أهمية  يدركو�  مل  �إنهم  �ملقبول.  غري  �لو�شع  هذ�  �شانعي  �أ�شحابها 
بها  ي�شلو�  حتى  بالتدريج،  و�إن  معها،  �حلو�ر  وحماولة  وبها  �إليها  و�لئتنا�س 
وباأنف�شهم �إىل موقع متمّيز يف �شفوف �لعامل �لهائج �ملائج �لذي يهدد بذوبان 

لغتهم وفقد�ن �شخ�شيتهم.

و�حلدود  �خلطوط  تر�شم  �شاحلة  قدوة  �إىل  يحتاج  كله  ذلك  و�لأمر يف 
�لتي من �شاأنها �أن ت�شجع �ل�شائرين يف طريق »�لعوربة« رغبة يف �لو�شول �إىل 

�لهدف �ملق�شود.

هذه  يف  و�شعناه  �لذي  �ملبد�أ  ذلك  على  يعتمد  �لطريق  هذ�  يف  و�لبدء 
�ل�شبيل، وهو �ملوجز يف قولنا: »��َشمْع و�أ�ْشِمع«. وتف�شري ذلك و�قعا عملًيا �أنك 
�إذ� �أردت �أن تكت�شب لغة ما �أو �أن جتّودها وت�شقلها �إلخ، فما عليك �إل �أن تكيف 
نف�شك �إىل �ل�شتماع �لد�ئم �إىل �لقدوة، فتنطبع حقائق �للغة يف ذهنك، ومن ثم 
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ت�شتطيع �لتوليد منها وتاأتي على منو�لها يف �ملو�قف �ملنا�شبة. لقد مررت بهذه 
�إىل لندن، حيث وفقت �إىل جتويد  �لتجربة ذ�تها يف �ل�شهور �لأوىل من بعثـتي 
معرفتي �ملتو��شعة باللغة �لجنليزية باتباع هذ� �ملبد�أ �لذي �أخذ بيدي وحقق يل 
م�شتقبلي �لعلمي �ملرغوب، وهو �حل�شول على درجتي �ملاج�شتري و�لدكتور�ه.

م�شكالتها  و�زدحام  �لعربية  ب�شعوبة  �ل�شعور  يف  �لثاين  �ل�شبب  �لثاين: 
يتمثل يف �ملنهج �ملوروث يف جمع �للغة وتقعيد قو�عدها. 

ا �أن �أ�شالفنا من قد�مي �للغويني كانو� حري�شني  من �ملعلوم و�مل�شكور �أي�شً
�مل�شتويات  عن  �لنظر  بقطع  وهناك،  هنا  من  لغتهم  جمع  على  �حلر�س  �أِ�شد 
�لل�شان  عن  ي�شدر  ما  لكل  وتقديًر�  بلغتهم  �عتز�ز�  �ملختلفة،  �للغوية  و�لبيئات 

�لعربي �لذي مييزهم وي�شنفهم �أمة و�حدة.

ا لدى �لثقات �لعارفني �أن لكل لغة يف حميطيها �لعام ظالل  ومعلوم �أي�شً
هام�شية تختلف يف قليل �أو كثري يف بع�س �لظو�هر �للغوية �خلا�شة بقبيل دون 
�لخ.  عرفية  �أم  ثقافية  �أم  كانت  �جتماعية  �حلياتية،  لأجو�ئهم  �نعكا�ًشا  قبيل، 
ولي�س هذ� فقط، بل مل يكن من �لنادر �نتحاء بع�س هوؤلء �لأ�شالف نحو �لرو�ة 
و�لإ�شافة،  لال�شتز�دة  �أو  مادة  من  جمعو�  فيما  و��شت�شارتهم  �إليهم  لال�شتماع 

على �لرغم من ��شتحالة �إتيان �لرو�ة بال�شورة �حلقيقة ملا يروون.

بع�س  �إىل  بع�شه  و�شمو�  خمتلفة  م�شادر  من  جمعو�  �لذي  هذ�  جمعو� 
دون حتديد خلو��س ونوعيات هذه �مل�شادر. �لتي تنتظم فروقا و�ختالفات يف 

جملة �ملادة �لتي جمعوها.

و�نطلـقـو� بعـد �إىل �لتقـعيد وحماولـة ت�شـكيل �لبـناء �لعــام لقو�عـد كـل 
ما جمعو�، �شوتية كانت هذه �لقو�عد �أم �رصفية ونحوية.

�ملعياري  و�ملنهج  �لتقعيد.  يف  عملهم  على  �ملعياري  �ملنهج  غلب 
mormative or prescriptive approach كما هو معلوم - ل يعنى بو�شف 
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�لو�قع، و�إمنا يعنى باإخ�شاع �ملادة �ملدرو�شة لنمط و�حد من �لتقعيد، يرمى �إىل 
بيان �ملثال و�لنموذج �لذي ينبغي �تباعه، و�أن جتاوزه �أو �خلروج عنه يعد خطاأ.

وهنا ��شطدم �لد�ر�شون بوجود �أمثلة من �لظو�هر �للغوية �لتي ي�شعب 
�إخ�شاعها ملنهجهم هذ� �لذي �ختارو�، لوجود فروق هام�شية �أو غري هام�شية 
يف �ملادة �ملجموعة �لتي مل ت�شلم من �حتو�ئها على �أمثلة متفقة يف �شيء وخمتلفة 

يف �شيء �آخر.

فماذ� فعلو�؟ حاولو� حتليل هذه �لأمثلة بردها �إىل ما ر�شموه من معايري 
و�شمها �إىل نظام و�حد، بطريق �لتاأويل �أو �لفرت��س و�لتقدير، �أو �جلو�ز وعدم 
�لقاعدة �لو�حدة، متبعني  �أو �لر�جح و�ملرجوح و�لأرجح، يف ت�شجيل  �جلو�ز 
 monosystemic principle يف ذلك مبد�أ وحدة �لنظام يف �لتحليل �للغوي
ت�شاعدهم  �لتي رمبا  �لفل�شفية و�ملنطقية  �لأفكار  م�شتعينني يف ذلك بخليط من 

على حتقيق بغيتهم.

على  �حلمل  ثقل  ثم  ومن  �للغة،  تقعيد  يف  �لطريق  �عوّج  وهكذ� 
 - وخا�شتهم  عامتهم  �لنا�س-  و�شاح  جميًعا،  ومتعلميها  م�شتخدميها 
بال�شكوى من �شعوبة لغتهم، فتفرقو� من حولها �شيًعا ولوثو� �أل�شنتهم باأمناط 

من �لكالم ي�شعب ت�شنيفه بناء متكامال ذ� خ�شو�شيات مميزة.

�لثالث: يرجع �ل�شبب �لثالث فى �ل�شكوى من �شعوبة �لعربية �لف�شيحة 
و�لزعم بعدم قدرتهم على عقد �لإلف بينها وبينهم �إىل فقد�ن �لقدوة �ل�شاحلة 
�إىل حماولة توظيفها قدر �لإمكان يف  �أن تزيل �حلاجز وتدفعهم  �لتي من �شاأنها 

مو�قعها �حلياتية �ملنا�شبة.

�لعقود  يف  �لعربي،  �جلّو  يف  �لفاعلة  �لقدوة  هذه  غياب  �أحد  ينكر  ل 
�لأخرية من تاريخ �لعربية، كما ي�شهد على ذلك و�قع هذه �لقدوة ودورها يف 

�لتثقيف �للغوي يف �لع�رص �لذي نعي�س فيه �لآن.
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ولتكن �لبد�ية بالقدوة و��شعة حجر �لأ�شا�س يف بناء �لإن�شان و�إعد�ده 
يف  ومكانته  موقعه  حتدد  �لتي  بالو�شائل  �أحد�ثها  مع  و�لتكيف  �حلياة  ملو�جهة 

�شفوف جمتمعه.

هذه �لقدوة �لأوىل �لر��شمة خلطوط �مل�شرية �حلياتية هي �لأم. ولغتها هي 
منه  ت�شنع  ب�شورة  تفعيلها  على  وتدربه  لوليدها  متنحها  �لتي  �لآلة  �أو  �ل�شالح 
لبنة مت�شقة ومتاآلفة مع �شائر لبنات �لبناء �لكبري، وهو �ملجتمع �لذي ي�شمه �إىل 

�أح�شانه.

وهنا نت�شاءل: ما نوع هذ� �ل�شالح وما مادته �لتي من �شاأنها �لإ�شهام يف 
ت�شكيل بناء متكامل خاٍل من �لتنافر و�لعوجاج؟

�لو�قع  ير�شحها  ل  �لآن  �لعربية  �لأم  �أن   - �ل�شديد  بالأ�شف   - نقرر 
�لأمهات  من  �لأغلبية  �أن  ذلك  لولدها.  منحه  �أو  �ل�شالح  هذ�  ل�شنع  �حلا�رص 
�ملن�شود.  �للغوي  �لتثقيف  يف  دورهن  يكافئ  ثقايف  و�شع  يف  ل�ْشن  �لعربيات 
�أذهانهن  عن  غائبة   - �لقومي  �لبناء  �أ�شا�س   - �ل�شحيحة  �لف�شيحة  �لعربية 
معظم  ل�شان  �أل�شنتهن.  على  �نعكا�ًشا  �أو  �أثًر�  لها  جند  مل  ثم  ومن  ووجد�نهن، 
�لأمهات �لعربيات م�شغول - يف �أغلب �أحو�له - بالدرد�شة - �ملح�شوة مادتها 
وعاّمي  ك�شيح  عربي  ونطًقا:  م�شمونا  �لتكامل  ع�شية  �لأ�شو�ت  من  باأخالط 
�لكالم  من  منطا  �أو ح�شبانها  ت�شنيفها  ي�شعب  متباينات  عاميات ورطانات  �أو 
�لذي ير�شح نف�شه قدوة لتثقيف �لنا�شئة. ويزيد �لأمر جتاوًز� و��شطر�با ما ي�شنعه 
بع�س �ملثقفات �أحيانا من تلوث كالمهن بكلمات وعبار�ت �أجنبية ل يقت�شيها 
معانيها  �إدر�ك  �لنطق وعدم  باخلطاأ يف  نف�شه -  �لوقت  م�شوبة - يف  �ل�شياق، 

�لدقيقة.

وهكذ�، ذهبت �لقدوة �لأوىل يف �لتثقيف �للغوي �أدر�ج �لرياح. فلننظر 
�شلوكها  يف  جند  علنا  �ل�شاأن،  هذ�  يف  �لأهمية  ذ�ت  �لأخرى  �ملو�قع  يف  �لآن 
حدودها  �ملر�شومة  �لقدوة  بو�شفها  دورها  ويوؤكد  مب�شئوليتها  يفي  ما  �للغوي 

و�أبعادها.
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من �أهم هذه �ملو�قع دور �لتعليم مبر�حله �ملختلفة. ل ننكر �أن للغة �لعربية 
�لوجود  ولكن هذ�  بن�شب خمتلفة.  و�إن  �ملر�حل،  ما يف هذه  نوع  من  وجوًد� 
نف�شه وجود نظري �شكلي، يتمثل يف �ملناهج و�ملو�د �ملقررة �ملفرو�س تقدميها 
هدفه  �أد�ء  عن  قا�رًص�  ياأتي   - �ل�شديد  لالأ�شف   - �لتقدمي  وهذ�  �لطالب.  �إىل 

وعاجًز� عن �لتعليم �أو �لتثقيف �للغوي �ملن�شود.

مغلوطا  م�شلًكا  �حلالت-  �أغلب  يف   - ي�شلك  �لتقدمي  هذ�  �أن  ذلك 
�ملثل  �أو  �ل�شاحلة  �لقدوة  �أمناط �لكالم، بحيث يفقد  نافرة من  باأ�شاليب  خملوطا 

�ملقبول.

ففي �حل�شانة و�لتعليم �لبتد�ئي تعوّج �لل�شن وتقذف باأ�شو�ت ل هوية 
لها، من عربي ك�شيح حم�شّو بالعاميات و�لرطانات و�للغات �لأجنبية. يحدث 
و�لإعد�د  �لكافية  �خلربة  لديهم  لي�شت  ومربيات  مربني  من  وعي  دون   - هذ� 

�ل�شليم لأد�ء هذ� �لدور �لقوّمي، ذي �لأهمية �لبالغة يف تربية �لنا�شئة .

بع�س  من  جادة  حماولت  و�لثانوية  �لإعد�دية  �ملرحلتني  يف  وهناك 
�ملعلمني لإنقاذ �لعربية من ورطتها وتقريبها من �لطالب. ولكن هذه �ملحاولت 
�لطيب.  �لق�شد  هذ�  لإجناح  �ل�شائب  �لطريق  ت�شلك  مل  �ل�شديد -  لالأ�شف   -
تغني  بالذ�ت( ب�شورة ل  �للغة )و�لنحو  يرّكزون على تقدمي قو�عد  �أنهم  ذلك 
�أو  �أمثلة منزوعة من �شياقاتها نزًعا ع�شو�ئًيا،  فتيال، حيث يقدمونها من خالل 
�أمثلة تقليدية جافة م�شنوعة �شنًعا خالًيا من �ت�شاق �لنظم و�لتعبري عن معان تالئم 
يفعلون  ما  كل  يف  وهم  و�حلياتية.  �لجتماعية  و�أو�شاعهم  �ملتعلمني  ثقافات 
��شت�شارة  �إىل  عْود  �أو  حو�ر  �أو  مناق�شة  دون  و�حلفظ  �لتلقني  م�شلك  ي�شلكون 

�أ�شاليب �للغة �شاحبة هذه �لقو�عد.

و�شبها  �لقو�عد  حفظ  �ملوفق  غري  �لنهج  لهذ�  �حلتمية  �لنتيجة  وتكون 
�شًبا يف �أذهان �لد�ر�شني، كما لو كانت قو�لب جامدة معزولة عن �لبناء �لكبري 
�لذي نهدف �إىل تعّرفه �أو �إجادته و�إتقانه، وهو �للغة. �إن �لطالب يف هذه �حلالة 



جدلية الفكر العربي في تناول النحو

20
10

ير 
نا

- ي
هـ 

14
31

م 
حر

 م
، 1

2 
ج

 م
، 3

0 
 ج

ر ،
ذو

ج

16

جـــــذور

يعرفون �لقو�عد وينجحون يف �متحانها، دون �أن يدركو� قيمها �أو مو�قعها يف 
هذ� �لبناء، لأن �لبناء )وهو �للغة( قد حرمو� من تّعرفه تّعرًفا ير�شدهم �إىل هذه 

�لقيم و�ملو�قع.

�ل�شاحلة يف  �لقدوة  �إر�شاء  �ملرحلتني يف  �لتعليم يف هاتني  ف�شل  وهكذ� 
رعاية �لعربية و�لعمل على ت�شجيع �لتعامل بها.

و�إىل  �لنظر  �إىل  يحتاج  فالأمر  ومعاهده  بجامعاته  �لعايل  �لتعليم  يف  �أما 
متثل  وطنهم  يف  مو�قعهم  �إن  حيث  هناك،  �مل�شوؤولني  من  خال�شة  قومية  وقفة 
�أعلى درجات �لقدوة يف �لتعليم و�لتثقيف و�إعد�د رجال �مل�شتقبل، �أمل �لأمة 
وعماد قوتها و�زدهارها. ولكن يبدو لنا من حا�رص و�قعهم �أنهم تنا�شو� دورهم 
�ملجتمع  بناء  �لأول و�لأقوم يف  بالأ�شا�س  يتعلق  فيما  و�ن�شغلو� عنه  �أو جتاهلوه 

ومتكني هويته وتاأكيدها، وهو �للغة.

�للغة �لعربية مبعناها �لقومي لي�س لها وجود يعدل �أهميتها يف �لكليات 
و�ملعاهد �لعليا، ل يف ��شتخد�مها يف تقدمي �ملو�د �ملختلفة، ول يف �لعمل على 
جتويدها �أو تنمية وتعميق حم�شول �لو�ردين �إليها من �ملر�حل �لتعليمية �ل�شابقة.

ففي معظم �لكليات �لعلمية تزحزحها �للغات �لأجنبية عن مو�قعها �أو 
تغ�شيها باأخالط من �للغات �لأجنبية �أو �لعامّيات، بحيث ت�شيطر �لبلبلة �للغوية 
�للغة  بينهم وبني  �لو�شل  وتقطع حبل  �ملادة،  ��شتيعاب  من  �لطالب  �لتي حترم 

�لقومية.

من  ملحوًظا  �هتماما  جتد  �لخت�شا�س  ذ�ت  و�لأق�شام  �لكليات  ويف 
�لناحية �لنظرية �ملتمثلة يف �ملناهج ومفرد�ت �ملادة �لو�جب تقدميها للد�ر�شني. 
وطرح  عملًيا  �ملناهج  هذه  تفعيل  ولكن  عليه،  في�شكرون  يذكر  �شيء  وهذ� 
�أهد�فها من  وتنجز  �أكلها  توؤتي  ب�شورة  �لطالب  �إىل  �ملفرد�ت وتو�شيلها  هذه 
يف  د�ئرتها  وتو�شيع  تعميق  �أو  �لأذهان  يف  �ل�شحيحة  �لف�شيحة  �لعربية  متكني 
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و�أ�شاليب  �لأد�ء   يف  و�لق�شور  �لعور  ي�شوبها  وكتًبا،  نطًقا  �لفعلي  �ل�شتخد�م 
�لتقدمي و�لتو�شيل و�ل�رصح و�لبيان.

فهناك طائفة من �لأ�شاتذة - و�ل�شباب منهم على وجه �خل�شو�س - توؤثر 
�لن�شغال بالفروع دون �لأ�شول �أو �لطالء دون �لبناء، فيق�رصون دورهم على 
تدري�س »�لأدب« وما �رتبط به من تاريخ و�شخو�س ونوعية �لإنتاج، حماولني 
جتميل عملهم هذ� باألو�ن من �لروؤى و�لجتاهات يف تقييم هذ� �لأدب يف �إطار 

ما يعرف »بالنقد �لأدبي«.

وطائفة ثانية حتاول �أن ت�شلك - �ختياًر� �أو ��شطر�ًر�  - �مل�شلك �ل�شحيح 
�لهتمام  فائق  مع  ووحد�ت،  مفرد�ت  من  ومكوناته  �للغوي  �لبناء  در�س  يف 

باأ�شا�س هذ� �لبناء من قو�عد وُعُمد ت�شكل هذ� �لبناء ب�شورة �شحيحة.

حيث  من  �ملقبول  �ل�شحيح  �مل�شلك  هذ�  ت�شلك  �لثانية  �لطائفة  هذه 
�ملبد�أ، ولكن رجالها - من حيث �لتطبيق و�لأد�ء و�لتو�شيل - ينزعون منزعني 
خمتلفني. فمنهم من يق�رص عمله على جزء معزول من �لبناء �للغوي، دون مر�عاة 
كافية ل�رصورة �لربط و�لتاآلف بني �لأجز�ء �لتي ت�شكل يف �لنهاية بناء متكامال. 
�إن هذه �لفئة من �لأ�شاتذة غالًبا ما تكتفي بتقدمي باب �أو �أبو�ب معينة من قو�عد 
�ختارو�  مبا  لالكتفاء  و�إما  �لأخرى،  بالأبو�ب  معرفتهم  يف  لق�شور  �إما  �للغة، 
لأنه ميثل كل ح�شيلتهم من �ملعرفة �للغوية �لتي �شبق �أن عر�شو� لها يف ر�شائل 

�ملاج�شتري �أو �لدكتور�ه.

�أما �أ�شحاب �ملنزع �لثاين من طائفة �ملهتمني بالبناء �للغوي - وهم قلة 
وخدمتها  �للغة  متكني  �شبيل  يف  و�شدق  بحق  �أنف�شهم  يجدون  فهم   - قليلة 
�لوحد�ت  متاآلف  نظام  يف  وظو�هرها  قو�عدها  بني  يجمع  متكامل  �إطار  يف 

و�ملكونات �لتي ت�شكل �لبناء �لذي تقدمه لطالبهم.

�لتوفيق  يوفقو�  مل  ذلك  مع  غالبيتهم  ولكن  م�شكور،  جليل  ق�شد  هذ� 
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�ملبتغى يف �لو�شول �إىل مقا�شدهم تلك �لطيبة. ذلك �أن بع�شهم ما يز�ل يعتمد 
على �ملناهج �لقدمية �ملوروثة يف تقدمي �ملادة، في�شغلون �أنف�شهم بالآر�ء �ملختلفة 
يف تف�شري �لقاعدة �لو�حدة، ويحاولون تف�شريها بالتاأويل و�لفرت��س �أو بال�شذوذ 
�أو ن�شبتها �إىل قبيلة �أو لهجة، �لأمر �لذي ي�شتت �أفكار �لد�ر�شني ويحرمهم من 
�ملناهج  من  و�جلديد  �لقدمي  بني  يخلط  �آخر  وبع�س  تقدميه.  ير�د  ما  ��شتيعاب 
وياأتي باأمثلة �لتو�شيح و�لبيان منزوعة من �شياقاتها، �أو م�شنوعة �شنًعا ع�شو�ئًيا 
ل يفيد يف قليل �أو كثري. وبع�س ثالث يلقي بنف�شه يف خ�شم �لنظريات ورجالها 

ومد�ر�شها، متغافال �إىل حد و��شح عن تقدمي ظو�هر �للغة وحقائقها.

هذ� بالإ�شافة �إىل تلك �لظاهرة �ملوؤ�شفة �لتي ت�شيع �لآن بكرثة بني �أ�شاتذة 
�أو  و�لعاميات  �لف�شيحة  بني  �لو��شح  �خللط  ظاهرة  بها  و�أعني  �لعربية،  �للغة 

�لكتفاء �أحيانا بالعاميات يف تقدمي مو�د �لعربية وثقافتها.

وهكذ� �هتزت �لقدوة �لعالية وتنافرت �أركانها، فاهتزت �أفكار �لطالب 
وتنافرت �جتاهاتهم.

بقي �أن ن�شري �إىل موقع معني يح�شب يف نظرنا �أهم قدوة وخري �شبيل يف 
�لتثقيف �للغوي على �مل�شتويني �لعام و�خلا�س. و�أعني بذلك �لإعالم �ملنطوق 
بعد  فيما  تف�شيال  �أكـرث  �ل�شـاأن حديث  ولنـا يف هذ�  و�لتليفـزيون.  �لإذ�عة  يف 

)�س 28 وما بعدها(.

و�ل�شوؤ�ل �ملهم �لآن: مل كانت �ل�شكوى يف �لأو�شاط �لعامة و�خلا�شة من 
�لنحو وحده؟

وعدم  �للغة  �شعوبة  من  �ل�شكوى  كانت  �إمنا  مي�شورة:  �شهلة  �لإجابة 
�لقدرة على �لتعامل بها مركزة وموجهة غالًبا �إىل »�لنحو« ل�شيوع �خلطاأ نطقا 
وكتبا يف تلك �خلا�شة �ملعينة �لتي من �ل�شهل تعّرفها و�إدر�كها من كل من له معرفة 
متو��شعة باللغة. هذه �خلا�شة هي �لإعر�ب، يف حني �أن �لإعر�ب لي�س �لنحو 
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بحال، و�إمنا �لنحو له خو��س �أخرى �أهم بكثري من �لإعر�ب �لذي ل يعدو �أن 
يكون و�حد� منها يف �للغات �ملعربة، ومنها �لعربية �لف�شيحة �ل�شحيحة. ومن 

هنا نوؤكد ر�أينا �ملعرّب عنه بقولنا: �لإعر�ُب لي�س �لنحَو ولي�س �لنُحو �لإِعر�َب.

�لنحو - كما يعرفه �لثقات- هو علم �لرت�كيب syntax �لذي يعني �لنظر 
يف هذه �لرت�كيب وحتليلها من وجهات ثالث وظائف �أ�شا�شية يف كل �للغات، 

هي:

1(  �لختيار، �أي �ختيار �ملكّونات �لتي ت�شكل �لرتكيب لإفادة �ملعنى �ملق�شود 

وفقا ل�شياقه، �شغرًي� كان هذ� �لرتكيب �أم كبرًي�.

2(  �ملوقعية، �أي و�شع كل مكّون من مكونات �جلملة يف موقعه �ل�شحيح، طبًقا 

لقو�عد �للغة �ملعينة، �شو�ء �أكان هذ� �ملكّون ��شًما �أو فعاًل �أو �أد�ة �لخ.

3(  �لربط بني هذه �ملكونات بو�شائل �لربط �ملقررة يف �للغة �ملعينة. ولهذ� �لربط 

�أهمية كبرية، �إذ ل يكفي �أن تقع �ملكونات يف مو�قعها دون ربط بينها، و�إل 
دون  بع�س،  بجو�ر  بع�شها  �لبناء  �أحجار  بو�شع  �أ�شبه  �ملكونات  �أ�شبحت 

�شبكها �شبًكا حمكًما.

ل ننكر �أن هناك وظيفة ر�بعة �أو - قل - خا�شة مّميزة للنحو يف �للغات 
�ملعربة، ومنها �للغة �لعربية مبعناها �لعلمي �لدقيق. هذه �خلا�شة �أو �لوظيفة هي 

�لإعر�ب.

ولكن �لإعر�ب - كما هو و��شح - لي�س مكّونا من مكونات �لرت�كيب، 
�أو خطاأ يف بناء هذ�  �لتي تعك�س ما يقع يف �لرتكيب من �شحة  و�إمنا هو �ملر�آة 

�لرتكيب. ولنا �أن نو�شح ما نقول بالأمثلة �لتي توؤكد هذ� �لتف�شري.

تاأمل معى �ملثال �لتايل �لذي يكرث وقوعه نطًقا وكتًبا من �أهل �لعربية - 
»�أعمال«، وهو  برفع كلمة  �أعمال كثرية«،  لدينا  »�إن  ومنهم متخ�ش�شون -: 
خطاأ بال �شك. ولكن �خلطاأ يف حقيقة �لأمر لي�س يف �لإعر�ب ذ�ته، و�إمنا هو 
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خطاأ يف موقعية مكّونات �لرتكيب. ذلك �أن �ملتكلم �أو �لكاتب مل يدرك �أن عبارة 
»لدينا« �شبه جملة، وغاب عنه �أن �شبه �جلملة ل يقع مبتد�أ بحال، و�لقاعدة يف 

لغتنا تقول: ما ل يقع مبتد�أ ل يقع ��شما لإن و ل ��شًما لكان �إلخ.

�إذن ��شم »�إن« يف �ملثال �ل�شابق هو »�أعمال« فيجب ن�شبه، ولكنه جاء 
�أو جهاًل بها. و�لذي ك�شف عن هذ� �خلطاأ  �لقاعدة  �إدر�ك هذه  مرفوعا لعدم 
يف �لبناء هو �خلطاأ يف �لإعر�ب. فالإعر�ب يف �للغة �لعربية )وغريها من �للغات 
�أو  �لكالم،  �أو �خلطاأ يف  �ل�شحة  �لإف�شاح عن  �ملعربة( خا�شة مهمة، وظيفتها 
من حيث  �أو خطاأ  �شحيح  �لبناء  �أن  على  �إدر�كه  ي�شهل  �لذي  �لدليل  هو  قل: 
خو��س وحد�ته �ملكّونة له. �إنه دليل كا�شف عما وقع يف هذ� �لبناء من عّور �أو 

جتاوز، ولي�س مكّونا من مكّوناته.

ومن هنا نكرر ونوؤكد �أن �لإعر�ب لي�س �لنحو ولي�س �لنحو �لإعر�ب، 
يف  �للغة  معلمي  من  وكثري  �ملتخ�ش�شني  وبع�س  �لعامة  يفهمه  ما  عك�س  على 
�أن �لكالم- يف �شياقه �لد�خلي  �لتعليم �ملختلفة. ورمبا يوؤيدنا يف ذلك  مر�حل 
جنيز  ل  ذلك  مع  ولكنا  �لإعر�ب،  عالمات  بدون  فهمه  ميكن   - و�خلارجي 
�إهماله �أو �ل�شتغناء عنه لأنه ماز�ل �ملنبه و�ملر�شد �إىل �ل�شحة �أو �خلطاأ فيما نقول 

�أو نكتب.

�جتاه  وهو  بالإعر�ب.  �لهتمام  يف  بالغو�  �لنحاة  �أن  �لأمر  وحقيقة 
مقبول، ولكنهم يف �لوقت نف�شه مل يوجهو� قدًر� كافًيا من �لهتمام بوظائف 
�لنظر يف مكونات  �لنحو، وهي  قو�م  �لأمر  �لتي هي يف و�قع  �لأخرى  �لنحو 
بتلك  �ملتو��شع  �هتمامهم هذ�  بينها. وجاء  �لربط  �لرتكيب ومو�قعها وو�شائل 
�أبو�ب �لنحو �لتي  �إ�شار�ت غري كافية يف  �إليه  �لوظائف مفرقا متناثًر�، وم�شار� 
�شنفوها ووزعوها طبًقا حلالت �لإعر�ب ووجوهه، حتى ليظن �ملرء �أن �لنحو 

هو �لإعر�ب و�أن �لإعر�ب هو �لنحو.

ومن �لالفت للنظر �أن هذ� �ملنهج يف در��شة �لنحو �ملجاوز لأ�شا�شيات 
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�لتحليل �لعلمي �لدقيق هو �ملنهج �ل�شائد بل �مل�شيطر على �أعمال �ملتاأخرين من 
�مل�شتغلني  من  منه جملة  �أ�شو�أ  �أو  �ملنهج  هذ�  على  و�شار  ب�شفة خا�شة.  �لنحاة 
بالنحو �لآن يف مر�حل �لتعليم وغريها من �ملو�قع �للغوية �مل�شئولة. و�أعني بهم 
�أولئك �لذين يدعون �لتجديد و�لتطوير يف �لدر�س �للغوي يف ع�رصنا هذ� �لذي 

نعي�س فيه.

ومن �جلدير بالذكر �أن �لبالغيني كانو� �أعمق نظًر� و�أو�شع �إدر�ًكا ملقا�شد 
�لنحو وغاياته من �لنحويني . وجه �لبالغيون �هتماًما كبرًي� -نظًر� وتطبيًقا- �إىل 
�أ�شا�شيات �لتحليل �لنحوي مبعناه �لدقيق، وبخا�شة فيما يتعلق باختيار مكّونات 

�لرتكيب ومو�قعها و�شمها بع�شها �إىل بع�س و�إىل �لربط بينها.

وخ�ش�شو�  �آثارهم،  يف  و�شجلوه  �شنعو�  فيما  و��شًحا  كله  ذلك  يظهر 
له علًما من علوم �لبالغة، هو ما �أطلقو� عليه »علم �ملعاين«. ويبدو �أن �أ�شتاذنا 
و�شيخنا �لكبري �ملرحوم على �ل�شباعي كان مدرًكا متام �لإدر�ك لقيمة ما �شنعه 
�لبالغيون وم�شتوعبا لأهميته يف �لتحليل �لنحوي على م�شتوى �أرقى و�أدق مما 

�شار عليه �لنحويون، ف�شماه �لنحو �لعاىل« وهذ� حق و�شدق.

ولنا �أن ن�شري هنا - بكل تقدير و�عتز�ز - �إىل ما ر�شمه هوؤلء �لبالغيون 
�لقاهر  عبد  ور�ئدهم  معلمهم  به  �أتى  مما  ي�شري  �شيء  بت�شجيل  �ل�شاأن؛  هذ�  يف 

�جلرجاين يف كتابه �لأ�شهر »دلئل �لإعجاز«.

يقول عبد�لقاهر، م�شري� �إىل �ملبد�أين �لأولني يف تاأليف �لكالم وحتليله، 
وهما �ختيار �ملكّونات ومو�قعها �ملقررة يف �ملنظوم من جملة �أو عبارة: »وما 
�لنظم �إل �أن ت�شع كالمك �لو�شع �لذي يقت�شيه علم �لنحو وتعمل على قو�نينه 
و�أ�شوله«. ومعناه باخت�شار �شديد �أن �لتاأليف �أو �ملنظوم نظما �شحيًحا ل يكون 
ول يتحقق �إل بو�شع مكّونات �لرتكيب �ملختارة )كالمك(، كل يف موقعه وفقا 

لقو�عد �لنحو وقو�نينه.
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�ختيار  عملية  �أن  فكره  بثاقب  عبد�لقاهر  �أدرك  فقد  فقط،  هذ�  ولي�س 
�ملكّونات وو�شعها يف مو�قعها �ل�شحيحة، ل تكفي لإقامة بناء متكامل مت�شق 
�أو  �ملبد�أ  �إىل  بيان،  وو�شوح  بتاأكيد  فان�رصف،  �للبنات.  متما�شك  �لوحد�ت، 
�لأ�شا�س �لثالث من �أ�ش�س �إقامة �لبناء �أو �لنظم، وهو �لتعليق �أو �لربط بني هذه 
�ملكّونات �ملختارة. يقول: »لي�س �لنظم �شوى تعليق �لكلم بع�شها ببع�س وجعل 

بع�شها ب�شبب بع�س«.

وهكذ�، �نتهي هذ� �لر�ئد �لكبري منذ زمن بعيد �إىل ما �نتهى �إليه �لفكر 
�للغوي �حلديث، و�رصنا على نهجه من �أن وظائف �لنحو �لأ�شا�شية، هي �لختيار 

و�ملوقعية و�لربط �أو �لتعليق.

وما الراأي يف الإعراب؟

لالإعر�ب ن�شيب كبري من �لهتمام عند �لبالغيني، ولكنهم مل ي�شطحو� 
فيه �شطح �لنحاة �ملحرتفني. �كتفى �لبالغيون ببيان قيمة �لإعر�ب و�أهميته، من 
حيث كونه �أمارة �شحة �لتاأليف �أو ف�شاده، ومن حيث كونه �ملر�آة �لكا�شفة عن 

�شحة �ملبادئ �أو �لوظائف �لأ�شا�شية لعلم �لنحو �أو ف�شادها.

��شتمع �إىل �شيخهم عبد �لقاهر يقول يف هذ� �ل�شاأن: »قد ُعلم �أن �لألفاظ 
)�ملكونات( مغلقة على معانيها، حتى يكون �لإعر�ب هو �لذي يفتحها، و�أن 
�لأغر��س كامنة فيها، حتى يكون هو �مل�شتخرج لها و�أنه �ملعيار �لذي ل يتبني 
نق�شان كالم وُرجحانه، حتى ُيعر�س عليه، و�أنه �ملقيا�س �لذي ل ُيعرف �شحيح 

�أو �شقيم حتى ُيرجع �إليه«.

وهكذ� �أكد لنا هذ� �ل�شيخ �لكبري ما ر�أيناه من �أن �لإعر�ب لي�س مكونا 
من مكونات �لبناء، و�إمنا هو �أمارة �شحة �لتاأليف �أو ف�شاده. �أو - قل - هو �ملر�آة 
�لكا�شفة عن حال �لرتكيب من حيث جميئه وفقا للقو�عد �ملقررة يف بناء �لرتكيب 

�أو ل.
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ومعنى هذ� كله، �أن تقييم �لكالم من حيث �ل�شحة و�خلطاأ نحويًا ينبغي 
�أن يوّجه �إىل كل وظائف �لنحو، ل �إىل �لإعر�ب وحده �لذي �عتمده ويعتمده 
�أو  �لتاأليف  �لأوحد يف �حلكم على �شحة  �لأ�شا�س  لو كان  �لعارفني، كما  غري 
حقيقته  ��شتيعاب  لعدم  وتعقيدها،  ب�شعوبتها  �لعربية  �تهمو�  و�لذي  خطئه، 
�لأخرى هو  �لنحو  بوظائف  �جلهل  �أو  �ل�شتيعاب  �أن عدم  ووجوهه يف حني 
�ل�شبب �حلقيقي يف �شعوبة �للغة �لتي يك�شف عنها ويعك�شها بو�شوح جر�س 

�لإنذ�ر يف ذلك كله، وهو �لإعر�ب.

)�لأ�شو�ت  �لأخرى  �للغوية  �مل�شتويات  يف  �ألي�س  نت�شاءل:  هنا  و�إىل 
و�ل�رصف بالذ�ت( خلط و��شطر�ب يف �ل�شتيعاب و�لأد�ء؟ نقول: بلى، بكلَّ 
تاأكيد، ولكن �لعامة وكثري� من �خلا�شة ل يدركون هذه �حلقيقة لنق�س يف �ملعرفة 
و�لعور،  بالق�شور  �لنحو  �تهام  �إىل  روية-  -بال  و�نطلقو�  باأبعادها،  جهل  �أو 
لعتمادهم - خطاأ - يف هذ� �لتهام على �شعوبة �لإعر�ب وتعقيد وجوهه، 

و�خلطاأ فيه �شهل تعرفه على كل من له معرفة متو��شعة باللغة.

�لأ�شو�ت  يف  و��شح  وجود  لهما  و�خللط  �خلطاأ  �أن  �لأمر  وحقيقة 
ا. و�ل�رصف �أي�شً

الأ�صــوات:
�لز�عقة  �لعربي �لآن بخليط من �لأ�شو�ت  �لعامل  �لعربية يف  �للغة  حتفل 
�ملح�شوة بركام من �لأ�شو�ت �لنافرة، من عربية ولهجية ورطانية و�أجنبية. هذ� 
وهي  �لبناء،  �أو  للرتكيب  �ملكونة  �لأ�شو�ت  يف  ظاهر  وجود  له  �لنطقي  �خلطاأ 

.vowels و�ل�شائتة �أي �حلركات  Consonants لأ�شو�ت �ل�شامتة�

�ختفت �أ�شو�ت �أو كادت يف �ل�شتعمال �حلي �ملنطوق من غالبية �لقوم، 
مثقفني وغري مثقفني، كاأ�شو�ت �لثاء و�لذ�ل و�لظاء. فينطقون �لثاء �شينا، كما 
يف نحو »�شال�شة« بدًل من »ثالثة« �أو تاء كما يف »تعلب« بدًل من »ثعلب«. 
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وينطقون �لذ�ل ز�يا كما يف »زْنب« بدًل من »ذنب«، �أو د�ل كما يف »دهب« 
�لعرب نطًقا �شحيًحا. و�ل�شائع  ينطقها  فنادر� ما  �لظاء  �أما  بدًل من »ذهب«. 
على �أل�شنة �مل�رصيني �لآن نطقها ز�يا مفخمة، �أو �شاًد�، فيقولون »�ل�شهر« بدًل 

من »�لظهر«. ولنطقها �شور �أخرى م�شطربة يف �لبالد �لعربية.

�شور.  �شت  �أو  بخم�س  ينطق  �إنه  »�جليم«.  �شوت  نطق  معي  وتاأمل 
�شحيح �أنه كان لهذه �ل�شور وجود يف �لقدمي، ولكن هذه �ل�شور مل يكن نطقها 
خمتلًطا بع�شه ببع�س يف �لبيئة �لجتماعية �لو�حدة، و�إمنا كانت كل �شورة منها 
مق�شورة على لهجة معينة. �أما �لآن فاخللط يف �لنطق له وجود ظاهر هنا وهناك 

يف جممل �لبيئات �لعربية، بل يف نطق �لبيئة �لو�حدة �أو �لفرد �لو�حد.

وهذه �ل�شور �ملختلطة هي:

1 -  ما يطلق عليها �لآن �جليم �لف�شيحة )للتميز بينها وبني غريها من �ل�شور(
�أحيانا من بع�س  ن�شمعها  �لكرمي، وقد  �لقر�آن  قر�ءة  بها يف  �ملاأخوذ  وهي 
ا بني �لعامة يف �شعيد م�رص على وجه  �ملتخ�ش�شني، ولها وجود ظاهر �أي�شً

.]dj[ خل�شو�س. ورمزها يف �لكتابة �ل�شوتية�

وبع�س  �لقاهرة  يف  ��شتخد�مها  لكرثة  بذلك  و�شميت  �لقاهرية،  �جليم   -  2
.]g[ حلو��رص �مل�رصية �لأخرى وغريها من �لبالد �لعربية. ورمزها�

3 -  ما ي�شمى باجليم �ل�شامية، ن�شبة �إىل تلك �ملنطقة �لعربية �ملعروفة »بال�شام«. 
وهذه �لن�شبة ل تعني �لآن ق�رص ��شتخد�مها على هذه �ملنطقة وحدها، �إذ �إن 
لها �أثر� و��شحا يف نطق �لكثريين من �مل�رصيني وغريهم، عندما يحاولون 
نطق �جليم �لف�شيحة، فيعجزون عن ذلك وياأتون بها جيما �شامية. ورمزها 

.]J[ يف �لكتابة �ل�شوتية

4 -   تنطق د�ًل خال�شة يف نطق بع�س �أهايل �ل�شعيد يف م�رص، فيقولون »دي�س«، 
بدل من »جي�س«، و»درد�« بدًل من »جرجا«.
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5 -  تنطق ياء، كما بع�س لهجات �خلليج �لعربي، وبخا�شة يف �لكويت ورمزها 
.]y[

6 -  قد تنطق ز�يًا يف بع�س لهجات فل�شطني وتون�س. وهذه �ل�شورة �ل�شاد�شة 
�إىل »�لأنباط«.  وندلف  �إليها �جلاحظ يف »�لبيان و�لتبيني« ون�شبها  �أ�شار 

�لآن �إىل �شوت �لقاف.

القـــــاف:
ينطق هذ� �ل�شوت بثالث �شور �شائعة يف معظم �لبالد �لعربية. وقد تقع 
�ل�شخ�س  ل�شان  على  �أحياًنا  بل  �لو�حد،  �لعربي  �لبلد  يف  �لثالث  �ل�شور  هذه 

�لو�حد، يف �ملقامات �ملختلفة.

�ل�شورة �لأوىل: نطق �لقاف نطًقا �شحيًحا، وهذه �ل�شورة هي ما يجري 
.]q[ عليه �ملجيدون من قر�ء �لقر�آن �لكرمي يف م�رص، ورمزها

�لعامل  لهجات  معظم  يف  ��شتخد�ًما  و�لأعم  �شيوًعا  �لأكرث  هي  �لثانية: 
�لعربي، بل قد يلتزم بها بع�شهم يف �لف�شيح و�لعامي على حد �شو�ء.

نطق  فى  كما  جيًما  )بنطقها  باجلاف  ن�شميها  ما  هي  �ل�شورة  هذه 
.]G[ لقاهريني و�أمثالهم( ورمزها�

�لثالثة: تنطق �لقاف همزة خال�شة، كما يف نطق �لقاهريني و�أ�رص� بهم 
من �شكان �حلو��رص يف م�رص وبع�س �لبالد �لعربية.

وناأتي بعد �إىل �شوت �ل�شاد. وهو من �أكرث �لأ�شو�ت �لعربية حرية على 
�أل�شنة �لعرب.

وعامة  �لقر�آن،  قر�ءة  جميدي  نطق  يف  كما  مفخًما،  �شوًتا  ينطق  قد 
�مل�رصيني. وكثري� ما ي�شيبه �لرتقيق، فينطق كما لو كان د�ل، كما ن�شمعه �أحياًنا 

يف نطق �ل�شيد�ت.
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ولهذ� �ل�شوت �شورة عجيبة يف �لنطق يف بع�س �لبالد �لعربية، كالعر�ق 
و�لكويت. ينطقونه يف معظم �ملقامات �للغوية ب�شورة جتمع بني �شمات �ل�شاد 
وقد  ]ظ[،  بالرمز  و�آخرون  ]�س[  بالرمز  بع�شهم  يكتبه  وقد  �لظاء.  و�شمات 

ي�شري �إليه بع�س �آخر يف �لكتابة بالرمزين مًعا يف �لن�س �ملكتوب �لو�حد.

ولنطق هذ� �ل�شوت يف �لقدمي ق�شة طويلة عجيبة، من �ل�شعب تّعرف 
�شجله  ما  �لقدمية هو  �لفرتة  عنه يف هذه  نعرفه  �لذي  بالدقة. كل  نطقه  حقيقة 
�لأقدمون ك�شيبويه و�بن جنى )وغريهما( من �أو�شاف تبعد بنطقه بعد� �شا�شًعا 

عن نطقه �لآن يف م�رص.

تلك �أمثلة لالأ�شو�ت �لتي �أ�شابها �خللط و�ل�شطر�ب يف �لنطق، �لأمر 
�لذي ز�د من �شعوبة �لعربية وت�شويه حقائقها على �جلماهري �لعامة، وبخا�شة 
�أن بع�س �ل�شور �ل�شائعة يف نطق ما مّر عن �أمثلة يقع يف د�ئرة �خلطاأ �ملح�س، 

وهو ما يقت�شي �لنظر يف هذ� �مل�شتوى �ل�شوتي للغة �لعربية.

�أ�شو�ت  �أد�ء  يف  جتاوز�ت  �ملح�س  �ل�شوتي  �خلطاأ  هذ�  بجانب  وهناك 
�أخرى، ل يدركها �إل �لثقات �لعارفون.

ميكن �لتمثيل لهذه �لتجاوز�ت بنطق �شوتي »�لر�ء« و»�لالم« على وجه 
�خل�شو�س.

الـــــراء:
مفخمة  �لنطق:  من  حالتان  لها  �ل�شحيحة  �لف�شيحة  �لعربية  يف  �لر�ء 
ومرققة. �لتفخيم له مو�قعه وحدوده وهو �أكرث ورود� يف �للغة، وللرتقيق �شياقاته 
�حلالتني،  �لآن يخلطون خلًطا كبرًي� بني  �لعرب  �لقوم  �ملحددة كذلك. ولكن 
وهو ما يخرج بالنطق �لعربي عن �أ�شوله �ملقررة. ويظهر �خللط ب�شورة �أو�شح 

يف ميل �لكثريين - وبخا�شة �لن�شاء - �إىل ترقيق ما �أ�شله �لتفخيم.
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الــــــالم:
�جلاللة  لفظ  يف  ولكنه  مرقق،  �شوت  �لف�شيح  �لعربي  �لنطق  يف  �لالم 
)�هلل( له حالت من �لتفخيم و�لرتقيق وفًقا لل�شياق.  قال �لثقات: يفخم �شوت 
�لالم يف لفظ �جلاللة �إذ� �شبق ب�شم �أو فتح، ولكنه يرقق �إذ� �شبق بك�رص، كما يف 
نحو ب�شم �هلل �لرحمن �لرحيم. وعلى �لرغم من ذلك نالحظ جتاوز� و��شًحا يف 

�لأد�ء �ل�شحيح يف نطق �لالم يف هذه �حلالة.

كل ما م�شى جمرد �أمثلة لالأ�شو�ت �ل�شامتة consonants �لتي �أ�شابها 
�لناطقني  ��شتيعاب  عدم  يعني  ما  وهو  �لنطقي،  �أد�ئها  يف  و�ل�شطر�ب  �خللط 
خلو��شها وحقيقة موقعها يف �ملنظومة �ل�شوتية للغة �لعربية. ومل ت�شلم �ل�شو�ئت 
�حلركات »Vowels« من �خلطاأ يف �لنطق �أو �لتجاوز فيه ب�شورة �أو�شع و�أعمق 
�إىل وقفة  �ل�شامتة. وبيان وجه �حلق يف هذه �حلالة يحتاج  مما حلق بالأ�شو�ت 

خا�شة يف در��شة م�شتقلة، ناأمل �أن ناأتي بها يف مقام �آخر.

يف ال�صــرف:
لي�س �ل�رصف باأح�شن حظا من �لأ�شو�ت يف �خللط و�ل�شطر�ب نظًر� 
�أو  م�شكالته،  يف  يفكرون  �أو  به  يهتمون  �لذين  �أولئك  هم  قليلون  وتطبيًقا. 
يقدمونه للنا�شئة ب�شورة تعينهم على تعرفه تعرًفا ياأخذ بيدهم نحو ه�شم حقيقته 

و��شتخد�م ظو�هره وقو�عده ��شتخد�ًما مقبوًل يف �أد�ئهم �لنطقي للثقة �لعربية.

و�حلق �أن علم �ل�رصف بالذ�ت قد ورثناه عن �لأ�شالف حم�شّو� بالتعقيد 
�إطار  عن  و�أبعده  زحزحه  �لذي  �لأمر  وحتليلها؛  قو�عده  ر�شم  يف  و�ل�شعوبة 
�لألفة و�لهتمام به يف مر�حل �لتعليم �ملختلفة من �ملعلمني و�ملتعلمني على حد 
تقدمي  يحاول  �لعربية مل  ب�شئون  �ملهتمني  �أن حًد� من  �إىل  بالإ�شافة  �شو�ء. هذ� 
مو�ّده وعر�شها على �لر�غبني على وجه يزيل ُغربته وير�شحه للقبول و�لتعامل 

به ومعه.
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م�شحوًنا   - ونطًقا  كْتًبا   - �لعربي  �لكالم  جند  �أن  نعجب  ل  هنا  ومن 
وب�شرية.  ب�رص  ذي  لكل  معروف  �أمر  وهو  �ل�رصفية،  و�لتجاوز�ت  بالأخطاء 
ويكفي يف هذ� �ملقام �أن ن�شري �إىل �أمثلة من هذ� �خلطاأ �لذي ل ت�شلم �أل�شنة �لعامة 

و�خلا�شة من �لوقوع فيه.

�أنه  �لعارفني-  غري  عند   - ح�شبانه  درجة  �إىل  وم�شهور  و��شح  �خلطاأ 
�خلطاأ يف  معي  �ملقررة. لحظ  �ل�رصفية  �لقو�عد  عليه  ��شتقّرت  �لذي  �ل�شحيح 

�أوز�ن �لأفعال و�مل�شادر و�مل�شتقات و�لتثنية و�جلمع مثاًل.

من ذلك قولهم: حر�س )بك�رص �لر�ء( و�ل�شو�ب حر�س )بفتحها( - ِبْدء 
)بك�رص �لباء( و�ل�شو�ب َبدء )بفتحها( - قبول )ب�شم �لقاف( و�ل�شو�ب قبول 
عوبة  )بفتحها( - �شهولة و�شعوبة )بفتح �ل�شني و�ل�شاد( و�ل�شو�ب �ُشهولة و�شُ
�أخان،  �أو  �أخان  �أخريان -  و�ل�شو�ب  �أخرى(  )مثنى  �لأخرتان  )ب�شمهما( - 
و�ل�شو�ب �أخو�ن - �لر��شل و�ل�شو�ب �ملر�شل - وفّيات - جمع وفاة( بك�رص 

�لفاء وت�شديد �لياء، و�ل�شو�ب وفيات، بفتح �لفاء وياء بدون ت�شديد �إلخ.

قو�عدها  ��شتيعاب  وعدم  �لعربية  �شعوبة  �أن  �شبق  ما  كل  من  لنا  يتبني 
�أمور لها وجود  و�ل�شكوى من �لعجز عن ��شتخد�مها ��شتخد�ما �شليما، كلها 
ظاهر يف كل �مل�شتويات �للغوية، ولي�شت مق�شورة على �لنحو �لذي درج �لعامة 
نظًر�  �لعربية  �لأ�شا�شي يف م�شكالت  �ل�شبب  باأنه  �تهامه وحده  و�خلا�شة على 
وتطبيًقا. وحقيقة �لأمر يف كل ذلك �أن �ل�شعوبة يف �للغة كلها بكل م�شتوياتها، 

�إذ �إننا يف و�قع �لأمر نعّلم ونتعلم قو�عد موروثة للغة غائبة عن �أ�شحابها.

�شهلة  �لإجابة  �لقو�عد؟  هذه  �شاحبة  �للغة  �أين  نت�شاءل:  �أن  هنا  ولنا 
مي�شورة: �للغة �لعربية �لف�شيحة �ل�شحيحة �شاحبة هذه �لقو�عد �ملوروثة عزلها 
�أهلوها وحرموها من �ل�شتعمال و�حلو�ر معها، فبعدت �ل�شقة بني  �لقبيلني �إىل 
درجة ملحوظة، �أوقعتهم يف حرية من �أمرهم، و�كتفو� بال�شكوى ومل يحاولو� 

�لنظر �لدقيق يف �شبل وو�شائل ت�شحيح هذ� �لو�شع �لكارثي.
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ما �حلل؟ لي�س من �مل�شتحيل �أن ن�شنع �شيًئا يف �شبيل خدمة لغتنا ونعيد 
�أفاق  �إذ�  �إل  باأنف�شنا،  �أجمادها ومتكينها من عر�شها �لذي هدمناه  �إليها �شيًئا من 
�إىل  �للتفات  دون  م�شكالتها،  جوهريات  يف  ونظرو�  رقدتهم،  من  �لقوم 

ظو�هرها وهو�م�شها.

هناك - يف ر�أينا - و�شيلتان مت�شلتان غري منف�شلتني من �شاأنهما معاونة 
�ل�شادقني �ملخل�شني على �لو�شول - و�إن بالتدريج - �إىل هذ� �لهدف �لقومي 

�لنبيل.

ال�صبيل الأولى:
متثل هذه �ل�شبيل �لأوىل يف حماولة متكني �للغة �لعربية �لف�شيحة �ل�شحيحة 
�لتو��شل  يف  بها  �للتز�م   - وقومًيا  وعلمًيا  ثقافًيا   - يجب  �لتي  مو�قعها  من 
�للغوي مع �جلماهري عامتهم وخا�شتهم على �ل�شو�ء. هذه �ل�شبيل - و�إن كانت 
ت�شتغرق وقًتا طوياًل وجهًد� كبرًي�- معقود لها �لنجاح و�لتوفيق يف �أد�ء دورها 
�ملر�شوم �أو �ملاأمول يف تن�شيط �للغة وتقريبها - ب�شورة من �ل�شور - �إىل �أهليها.

ولنبد�أ بتوجيه �لن�شح �إىل تلك �ملو�قع �مل�شنفة قدوة يف �ملجتمع، تربويًا 
وتقديرها  بتكرميها  م�شئوليها  د�عني  �لخ،  و�شيا�شيا،  و�إد�ريًا  وثقافًيا  وتعليمًيا 
على �لوجه �لذي يعدل �أهميتها ومكانتها �لتي �رصفو� بت�رصيف �أمورها �أو كلفو� 

باإجنازها.

هذه �ملو�قع �لقدوة تبد�أ بالأم، و�إن كانت �لأم �لعربية �لآن- كما قررنا 
�لأهمية،  �للغوي . وتليها يف  �لتثقيف  باأهمية  �لكايف  �لوعي  ينق�شها  �شابًقا - 
�لت�شال  ذ�ت  و�خلا�شة،  �لعامة  و�ملوؤ�ش�شات  �لهيئات  �لقومي،  �مل�شتوى  على 
�لثقافية،  �ملهنية، �جلمعيات  �لنقابات  �لدو�ئر �حلكومية،  باجلماهري مثل  �لوثيق 
موقع  كل  من  ذلك  �إىل  وما  �لر�شمية،  و�أحاديثهم  �مل�شئولني  وبيانات  �لدعاة، 
لأبناء  خدمات  من  به  يكلفون  ما  ورعاية  و�لتوجيه  �لإر�شاد  رجاله  من  ينتظر 

وطنهم. 
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و�إن نن�س ل نن�س َدْور �لتعليم مبر�حله �ملختلفة يف �شاأن ت�شحيح �مل�شار 
�للغوي. ذلك �أن �لتعليم ي�شكل منظومة متكاملة ذ�ت �أبعاد مر�شومة ومقا�شد 
مقررة تهدف �إىل تربية �لنا�شئة وتثقيفهم و�إعد�دهم �إعد�د� قومًيا له خ�شو�شياته 
�مل�شحون  �لعامل  �شفوف  يف  مو�قعهم  تعنّي  و�شمات  مقا�شد  وهي  و�شماته. 
من  قوم  كل  باعتماد  و�ل�شيطرة،  �ل�شبق  على  و�لتناف�س  �لتفوق  على  بال�رص�ع 
و�لتوجهـات  �لثقافة  ونوعية  و�لأعمق؛  �لأو�شـع  �ملعرفـة  على  �ملت�شـارعني 
�لفكرية �لتي من �شـاأنها �حتـو�ء �لآخـرين و�شـمهم �إىل �شفـوفهم. ول يكون 

ذلك - بالطبع - �إل بال�شالح �لفاعل �ملوؤثر وهو �للغة �لقومية لكل فريق.

�لقدوة - و�أي�رصها يف �لوقت نف�شه - يف  �أهم درجات  �إىل  وناأتي بعد 
�إطار متكني �للغة من مو�قعها �ل�شحيحة.

و�لتليفزيون  �لإذ�عة  يف  �ملتمثل  �ملنطوق  �لإعالم  �لقدوة  بهذه  نعني 
�لفاعلة  �لو�شائل  قمة  على  ياأتي  �لإعالمى   �جلهاز  هذ�  �خل�شو�س.  وجه  على 
يف �لتثقيف �للغوي. �إن هذ� �جلهاز فائق �لتاأثري جليل �لقدر يف �كت�شاب �للغة 
�لناطق �ملعرّب عن  �أنه منرب �لأمة يف جمموعها، ول�شانها  وتنميتها ون�رصها. ذلك 
�أفكارها وتوجهاتها وثقافتها. من هنا كان من �حلتم على هذ� �جلهاز �للتز�م 
�شب  �إىل  �لأقوم  و�ل�شبيل  �لفاعلة  �لأد�ة  لأنها  �لف�شيحة  وهي  �لقومية.  باللغة 
هذه �لأفكار و�لتوجهات و�لثقافات يف بوتقة و�حدة، �شمانا لها من �لت�شتت 

و�لتفرق وتعر�شها للتنافر �أو �ل�شياع.

به يف معظم  �لعمل  ما يجري  د هو  �ملوحِّ د  �ملوحَّ �للغوي  �ل�شلوك  هذ� 
�لبالد �لتي ترمي �إىل توحيد �ل�شفوف و�لزحف بها يف تنا�شق و�ن�شباط، و�شوًل 
�إىل �لهدف �ملر�شوم و�لغر�س �ملطلوب، وهو �لفوز مبو�قع �إن�شانية رفيعة �لقدر، 

عالية �ل�شاأن، �لأمر �لذي ينبئ عن خ�شو�شيتها، ويوؤكد هويّة �أ�شحابها.

و�إمنا كان �هتمامنا بدور �لإعالم �ملنطوق يف م�شرية �لإ�شالح �للغوي، 
تكت�شب  �إمنا  لغة(  )�أية  �للغة  �أن  على  تن�س  �لتي  �ملقررة  �لعلمية  �حلقيقة  لتاأكيد 
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»��شمْع  وهو  و�شعناه،  �لذي  �ملبد�أ  باتباع  وتنت�رص  ت�شقل  �أو  وتعمق  وتنمو 
و�أ�شِمْع«. ومعناه �أنك �إذ� �أردت �أن تفوز ب�شيء من ت�شحيح �مل�شار �للغوي، فما 
عليك �إل �أن ت�شمع �للغة �لتي تود �لتعامل معها وبها مر�ًر� وتكر�ًر�، حتى تثبت 
قو�عدها وظو�هرها يف �لذهن. فاإذ� كان �ملوقف �لتو��شلي �ملنا�شب، ُعْدت �إىل 

هذ� �ملخزون �لذهني، و�أتيت على منو�له مبا يلبي حاجة هذ� �ملوقف جهًر�.

هذ� �ملبد�أ بالذ�ت له �أهميته �لق�شوى يف تلك �ملجتمعات �لتي تكت�شب 
 - �شك  دون   - �ملجتمعات  هذه  ومن  �لقر�ءة.  ل  بال�شماع  وثقافتها  معارفها 

�ملجتمع �لعربي يف عمومه، فنحن - كما يقال- قوم ن�شمع ول نقر�أ.

�لإذ�عة  يف   - بال�شنع  ل   - بالطبع  متحقق  �تباعه  �ملرغوب  �ملبد�أ  هذ� 
و�لتليفزيون. �إننا ن�شمع كل ما يلقى علينا، وي�شتقر يف �أذهاننا، ولهذ� �ل�شماع 
مبثله من وقت  ناأتي  )نطًقا وكتبا(، حيث  �لو��شح يف كالمنا  �أثره  و�ل�شتقر�ر 
�إىل �آخر، ف�شيًحا كان �أم عامًيا �أو ملّوثا باأ�شكال متنافرة من �لأ�شو�ت �لعربية 

و�لأجنبية �أحياًنا.

و�إىل هنا نت�شاءل: هل يقوم �لإعالم �ملنطوق بدوره �ملرغوب �أو �لو�جب 
�إجنازه يف م�شرية �لإ�شالح �للغوي، بو�شفه �أهم قدوة يف هذه �ل�شبيل يف بالدنا؟ 
ل ننكر �أن هناك حماولت فردية يف بع�س �لرب�مج �لإذ�عية تر�شح نف�شها للقبول 
و�عتمادها قدوة يف هذه �ل�شبيل، حيث ياأتي �لكالم ف�شيًحا �شحيًحا، �شاحًلا 
للتثقيف �للغوي �لر�شيد، وحماولة �لنتفاع به و�ل�شري على منو�له قدر �إمكانات 
ويف  �لر�شمية،  �لبيانات  وقر�ءة  �لأخبار  ن�رص�ت  يف  مثال  ذلك  يظهر  �ملتلّقني. 
يخلطون خلطا  �ل�شيوف  بع�س هوؤلء  �أن  ولو  �ل�شيوف،  مع  �حلو�ر�ت  بع�س 
�لوقت يف مكلمة �شارخة  ي�شيع  �شكاًل وم�شموًنا، حيث  عجيًبا يف كالمهم 

ز�عقة ل تفيد �ملتلّقي فى قليل �أو كثري.

ى  �أما �لكرثة �لكاثرة من �لرب�مج فتقدم باللُّ�شن �لعامية �ملخلوطة، وتوؤدَّ
ب�رصعة عجيبة حم�شّوة باأخالط من �لأ�شو�ت �لنافرة �لتي ت�شطر �ل�شامع يف كثري 

من �لأحيان �إىل �إغالق �جلهاز.
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�لعاميات  �أن  �لعارفني،  غري  �ملثقفني  وبع�س  �لإذ�عيني  من  كثري  ويرى 
�أقرب �ل�شبل و�أي�رصها �إىل �لتو��شل يف جمتمع ل تاألف غالبيته �لتو��شل بالف�شيح 

�ل�شحيح من �لكالم، �أي �للغة �لقومية ذ�ت �حلدود و�ل�شو�بط �ملقررة.

�لعادي  �لتو��شل  يف  �شحيًحا  �لزعم  هذ�  يكون  رمبا  نقول:  ونحن 
و�لتجمعات  و�ل�شنائع  �حلرف  مو�قع  من  ذلك  �إىل  وما  و�ملتجر،  �ل�شارع  يف 
�لإ�شالح  يف  �ملثالية  �لقدوة   - �لإذ�عة  يف  �أما  �إلخ.  وهناك  هنا  �جلماهريية 
ر�شائلها  تقدم  بحيث  للرب�مج،  وت�شنيف  تخطيط  �إىل  يحتاج  فالأمر  �للغوي- 
ب�شورة كالمية تعدل �أهمية �لإذ�عة يف �لتثقيف و�لتنوير و�رصب �ملثل �لأقوم يف 

خدمة �لقوم �أجمعني.

ل ننكر وجود �لعاميات، ول ن�شتطيع زحزحتها من مو�طنها �لتقليدية. 
ق�رص  مع  بالتدريج،  و�إن  �لعاميات،  هذه  زحزحة  بنا  فالأوىل  �لإذ�عة  يف  �أما 
��شتخد�مها - �إن كان �لأمر �رصوريا - على تلك �لرب�مج �ملحدودة �لتي ُيظن 
و�إد�رة  �شئونها  ت�شيري  �لتي درجت يف  �لفئات  بع�س  تلّبى حاجة  �لعاميات  �أن 

�أعمالها على �أ�شاليب كالمية �أ�شبه بال�شطالح �لتو��شلي يف مو�قعهم.

درج  �لتليفزيون.  يف  به  �ملاأخوذ  �للغوي  �لتو��شل  يف  ر�أينا  ياأتي  وهنا 
�لقوم هناك على �لهتمام باملظاهر و�ملناظر: �أناقة ووجاهة يف �مللب�س و�ملجل�س 
�لأخبار  ن�رصة  يف  �إل  لها  موقع  فال  �لعربية  �للغة  �أما  �لخ،  و�حلركة  و�لبت�شامة 
ونحوها، ومع ذلك ل تخلو من �لتجاوز �أو �خلطاأ و�للحن يف �لبناء و�لطالء، يف 

�لرتكيب و�لأ�شلوب و�لأد�ء.

�لن�شباط  ينق�شه  �لتليفزيون  �لعمل يف  �أن  �لآن،  �لأمر  و�قع  من  ويبدو 
و�ل�شطحية  �خللط  من  �شيء  بر�جمه  وي�شوب  م�شئوليته،  �إدر�ك  ويعوزه  �ملحكم 
يف  مكررة  مو�ّد  �مل�شاهدين:  �إىل  وتقدميها  مو�ّده  عر�س  يف  �أحياًنا  و�لتهريج 
�لقنو�ت �ملختلفة، �أو بثها يف �أوقات غري منا�شبة، �أو عدم كفايتها يف �لتثقيف �أو 

حتى �لرتويح �ملقبول من �لنفو�س �ل�شوية.
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بطريقة  يتم  و�ملذيعات  �ملذيعني  على  �لأدو�ر  توزيع  �أن  ا  �أي�شً ويبدو 
�أو  يقدمون  ما  نوعية  تعدل  �لتي  و�إمكاناتهم  لثقافاتهم  مر�عاة  دون  ع�شو�ئية، 
بحركات  م�شحوبة  �شوتية،  ثرثرة  جمرد  �لنتيجة  وتكون  مو�د.  من  يعر�شون 
و�إ�شار�ت تغ�ّشي �ملادة �ملعرو�شة، بل تقذف بها �إىل �لأجو�ء �خلارجية �مل�شحونة 

باللغط و�ل�شياح.

وت�شاهد؟  ت�شمع  ماذ�  �ل�شيوف.  مع  �حلو�ر  جل�شات  مثاًل  معي  تاأمل 
ت�شمع خليطا من �لأ�شو�ت �ملتد�خلة، بحيث ل تدري من �شاحبها )�ملذيع �أم 
�ل�شيف(، ول تدرك ماذ� يقول هذ� �أو ذ�ك. وت�شاهد يف �لوقت معركة حامية 
�شالحها حركات و�إ�شار�ت تدفعك �إىل مر�قبتها، مهماًل �أو غافاًل عن مو�شوع 

�ملعركة.

�لت�شنيف:  ع�شّية  فهي  وغريها،  �حلالت  هذه  يف  �لتو��شل  لغة  �أما 
مفرد�ت و�أ�شاليب نافرة من �لعربية، و�أخالط ملوثة من �لعاميات و�لرطانات، 

و�أحيانا من لغات �أجنبية، �إظهار للفوقية و�متياز �لثقافة.

�لتليفزيون من د�ئرة �لقدوة يف ت�شحيح �مل�شار �للغوي،  وهكذ� خرج 
�لعربية من  �إىل �شفوف �ملجاهدين يف متكني  �إىل ر�شده، وين�شم  يعود  ليته  ويا 

مو�قعها، بتوجيه قدر من �لهتمام �جلاد �إىل جتويد �أ�شاليب �لت�شال �للغوي.

ال�صبيل الثانية:
عن  �ملوروثة  �لتقعيد  مناهج  يف  �لنظر  وجوب  يف  �ل�شبيل  هذه  تتمثل 
�لأ�شالف. من �ملعلوم �أن هوؤلء �لأ�شالف - رحمهم �هلل - كانو� حري�شني على 
جمع �للغة من هنا وهناك، دون حتديد للم�شتوى �أو �لبيئة. �أخذو� عن �لف�شحاء 
�ملختلفة يف  باأل�شنتهم  �خلا�شة  دو�ئرهم  �لقبائل يف  �لبادية، وعن  �ل�شاربني يف 

قليل �أو كثري، بحكم �أمناط �أحو�لهم �ملعي�شية وظروفهم �لجتماعية.

فكان ما كان: جمٌع ملادة وفرية غزيرة، ولكن ي�شوبها �شيء من �لختالف 
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يف بع�س �لظو�هر �للغوية، يف �شورة لهجات ورطانات حملية، �أو رو�يات متباينة 
�أو مت�شاربة، �شادرة عن �أفر�د، عرُفو� بالرو�ة، ذوى �نتماء�ت ثقافية و�جتماعية 
د ميكن  لي�س بينها �إلف �أو تقارب ير�شح ت�شنيفها جمتمعا و�حد� ذ� ل�شان موحَّ

�لعتماد عليه يف �لتقعيد للغة و�حدة.

�مل�شتويات  �لغزير �ملختلف  �لكم  �إخ�شاع هذ�  �إىل  �للغويون بعد  �نطلق 
للتقعيد. وحر�شا على تقعيد كل ما جمعو�، بقطع �لنظر عن بيئته �أو م�شدره، 
�أنهم  مبعنى  و�حد،  لنظام  �ملختلفة  �مل�شتويات  ذ�ت  �ملادة  هذه  كل  �أخ�شعو� 
�أخ�شعو� �لأمثلة �ملتفقة يف �شيء �ملختلفة يف �شيء �آخر، لقاعدة و�حدة �أو حكم 
هذه  و�شم  معايري،  من  ر�شموه  ما  �إىل  برده  �ملختلف  حتليل  مبحاولة  و�حد، 

�ملتفقات �ملختلفات بع�شها �إىل بع�س.

 ، polysystemic principle وكان �ملفرو�س �تباع مبد�أ تعدد �لأنظمة
مبعنى وجوب مر�عاة كل م�شتوى لغوي على حدة، وو�شع نظام خا�س لكل 
م�شتوى: نظام للم�شتوى �لعام - نظام للهجات - نظام للغة �ل�شعر �أو �رصورياته 
- نظام لكل ما جاوز �لظو�هر �للغوية �لعامة، ب�شبب �ختالف �لرو�ة �أو �شياق 

�حلال �إلخ.

�إىل  �لن�رص�ف  و�ملتعلم  �لد�ر�س  يجنب  �لأنظمة  تعدد  مبد�أ  �أن  ومعلوم 
�لتاأويل �أو �لفرت��س �أو �حلكم بال�شذوذ �أو جو�ز �أكرث من وجه للمثال �لو�حد 
�إلخ. ومن هنا ي�شهل �لأمر على م�شتخدمي �للغة ومتعلميها، وتزول �ل�شعوبة 
�لتي ي�شكو منها �أهل �للغة قدميا وحديثا. ومعناه �أن �ل�شعوبة �لبادية يف قو�عد 
�للغة لي�شت يف �لقو�عد ذ�تها. �لقو�عد موجودة �شئنا �أم مل ن�شاأ، و�إمنا �ل�شعوبة 
�حلقيقية تكمن يف طريق �لتقعيد و�لتنظري وحتليل �ملادة، �أو مبعنى �آخر: �ل�شعوبة 

يف �لتعقيد ل يف �لقو�عد.

ومعنى كل ما تقدم ب�شاأن �ل�شكوى من �شعوبة �للغة، �أننا لو عقدنا �لألفة 
بيننا وبني لغتنا بال�شتعمال �حلى �ملنطوق، وحاولنا �لنظر يف قو�عدها باأ�شاليب 
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وذ�ك لنك�شفت  هذ�  لو حاولنا   - �ملوروثة  �لنظم  تعقيد�ت  من  علمية خالية 
�لغمة، وز�لت �ل�شكاوي، و��شرت�ح �لنا�س و�ألفو� لغتهم نطقا وكتبا.

حماولت لالإ�صالح والتي�صري:
�أدرك هذه �ل�شعوبات يف قو�عد �للغة نفر من �ملهتمني بلغتهم �حلري�شني 
من  �حلديث  �لع�رص  يف  �لز�عقة  �ل�شكاوى  و�إز�لة  �أهليها  من  تقريبها  على 

م�شكالتها، فحاولو� �شنع �شيء يف هذه �ل�شبيل. فماذ� فعلو�؟

رّكزو�  �مل�شلحني  هوؤلء  من  �لعظمي  �لأغلبية  �أن  للنظر  �لالفت  من 
جهودهم على مر�جعة »�لنحو« وقو�عده، �أمال يف �لو�شول �إىل متكني �للغة من 
مو�قعها وتقريبها من �أهليها، بتخلي�شها من م�شكالتها وجعلها قريبة �ملنال من 

�جلماهري، كل بح�شب موقعه و�إمكانياته.

ونحن نقول، نعم: �لإ�شالح مطلوب و�لتي�شري مرغوب. ولكن �لنهج 
باآمالهم  يفى  �لطيب، ل  �لهدف  �إىل هذ�  للو�شول  �مل�شلحون  عليه  �شار  �لذي 

وعاجز عن �إمتام �مل�شرية �ملبتغاة. ذلك:

�أو  متغافلني  �أو  �لنحو وحده، مهملني  �إىل  �أنهم وّجهو� معظم حماولتهم   -  1
جاهلني باأهمية �لنظر يف �مل�شتويات �للغوية �لأخرى.

روؤيته  يعتمد على  منفردين، كل  �لنحوية  �لنظر�ت  �إىل هذه  �نطلقو�  �أنهم   - 2
�خلا�شة للم�شكالت �لنحوية، ويختار منها للعالج و�لنظر ما يروقه ويالئم 

�أفكاره.

3 -  �أن �أّيا من هوؤلء �ملجتهدين مل ير�شم لنف�شه منهجا معينا يف �لدر�س و�لتحليل 
�لنحوي، فجاءت مناهجهم جميعا خليطا من �لروؤى و�لجتاهات.

4 -  �أنهم يف حملتهم �قت�رصو� يف عملهم على م�شائل جزئية من ق�شايا �لنحو 
وم�شكالته.
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�إنها جهود م�شكورة ول �شك، ولكنها جميعا جاءت قا�رصة عن �لو�شول 
�إىل �أهد�فها، لختالف �لنظر و�لروؤى و�ختالف مناهج �لدر�س و�لتحليل وعدم 
�لتكامل يف معاجلة �لبناء، و�ن�رص�ف �أغلبهم �إىل �لنظر يف �أبو�ب �أو ق�شايا نحوية 
فكان  �ل�شخ�شية.  باهتماماتهم  و�أل�شق  �لنحوي،  حم�شولهم  �إىل  لقربها  معينة 
�خللط و�ل�شطر�ب يف نتائج حماولتهم، وحار �لنا�س يف �لختيار و�لأخذ بهذه 

�ملحاولة �أو تلك.

ب�شم  بع�شهم  مناد�ة  �مل�شطربة  �لإ�شالحية  �مل�شرية  هذه  يف  و�لأغرب 
�أبو�ب  بحذف  �آخرين  و�قرت�ح  بع�س،  �إىل  بع�شها  �لتقليدي  �لنحو  من  �أبو�ب 
باب  �إىل  »كان«  خرب  �شم  بع�شهم  حماولة  يف  يظهر  كما  نهائيا،  حذفا  بذ�تها 
للتعليم  منا�شبتهما  وعدم  ل�شعوبتهما  و�ل�شتغال  �لتنازع  بابي  �حلال، وحذف 

يف �لوقت �حلا�رص.

ونحن نرى �أن هذه �ملحاولت من �شاأنها �أن ت�شّوه �لبناء ول ت�شلحه، �إذ 
كيف نفكر يف حذف �أبو�ب من �لنحو، وقو�عدها موجودة يف �للغة �شئنا �أم مل 
ن�شاأ؟ �إذ� كانت هذه �لقو�عد �شعبة �ملنال و�ل�شتيعاب على بع�شهم، ميكن �لنظر 
يف �لتي�شري مرحليا، وذلك بعدم تقدمي هذين �لبابني ونحوهما �إىل �لنا�شئني من 
طالب �ملر�حل �لأوىل يف �لتعليم �لعام، ثم نحاول بعد تقدميها ب�شورة مي�رّصة يف 

�لتحليل و�ل�رصح من خالل ن�شو�س �أدبية مقبولة �شياغة وم�شمونا.

ومهما يكن �حلكم على هذه �ملحاولت من حيث �شالحيتها �أو عدم 
�شالحيتها لتطبيقها و�لأخذ بها، فاإن �ن�رص�ف �هتمامهم يف جملته �إىل »�لنحو« 
�ملكونة  وعنا�رصها  وحقائقها  �للغة  بطبيعة  �لعارفون  �لثقات  يقبله  ل  �أمر  فقط 
لها. �للغة بناء متكامل، ميثل �لنحو فيه جدر�ن هذ� �لبناء. وهذه �جلدر�ن نف�شها 
م�شكلة من مكونات تقيم �شلبها وترفع قامتها وحتيلها هيئة د�لة على خ�شو�شية 
كان  مهما  )�لنحو(  �جلدر�ن  هذه  �أن  كله  هذ�  ومعنى  �للغة.  وهو  كله،  �لبناء 
موقعها و�أهميتها، ل ميكن بحال �شرب �أغو�رها وتعرف مادتها تعرفا �شليما دقيقا 

�إل بالنظر يف مكوناتها وعنا�رصها �لتي �شكلتها بال�شورة �لتي تبدو عليها.
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هذه  �شكلت  �لتي  �للبنات  هذه  قل،  �أو  و�لعنا�رص،  �ملكونات  هذه 
تنتمي  لبنات  بناًء وطالء، هي  �أمناطها وحددت خ�شو�شيتها  �جلدر�ن وعينت 
�ملقام  �للغوي، و�أعني بها يف هذ�  �لدر�س  �أخرى من م�شتويات  �إىل م�شتويات 

�للبنات �أو �ملو�د �ل�شوتية و�ل�رصفية.

�مل�شتويات  هذه  بني  وثيقة  تكاملية  عالقة  هناك  �أن  نقول  ما  ومقت�شى 
�لثالثة )�لأ�شو�ت - �ل�رصف - �لنحو(. وهذ� يعني - يف نظرنا - �أنه كان من 
�للغوية  �مل�شتويات  �أن هناك �شعوبات يف  �أن يدركو�  �مل�شلحني  �لو�جب على 
كلها، و�أن يحاولو� �لك�شف عن هذه �ل�شعوبات، و�أن يخرجو� بها �إىل م�شرية 
�لإ�شالح، متكينا للغة وتي�شري� جلهودهم يف مر�جعة » �لنحو« �لتي ل تتم على 
و�حلقائق  �لعنا�رص  وهي  ملادته،  �ملكونة  لبناته  يف  بالنظر  �إل  دقيق  علمي  وجه 

�ل�شوتية و�ل�رصفية.

�لإ�شالح يف  �أن جهود  �لآن  و�قًعا حتى  ز�ل  وما  �لذي حدث  ولكن 
م�شرية �للغة مل تهتم بهذين �مل�شتويني )�لأ�شو�ت و�ل�رصف( نظر� وتطبيقا، �إل 
يف �لنادر �لي�شري �لذي ل يفيد �شيئا يذكر يف جمال جتويد �لبناء )�للغة( و�إعد�ده 

لل�شكن ور�حة �جلميع، �لعامة و�خلا�شة على حد �شو�ء. و�إليك �لبيان.

يف الأ�صـــوات:
�أ�شتاذنا  �لبدء  بها يف  قام  �لأ�شو�ت  نظرية يف جمال  �أن جهود�  ننكر  ل 
�لكبري دكتور �إبر�هيم �أني�س ر�ئد �لدر�س �للغوي �حلديث يف �لعامل �لعربي. قام 
بالنظر فيما ورثناه عن �لأجد�د يف هذ� �ملجال، وحاول تي�شريه نظريا  �لرجل 
مبنهج جديد يف �لعر�س و�لتحليل، باأ�شلوب �شهل مي�رّص، كما حاول عقد �شيء 
�لأقدمني،  عمل  يف  جتاوز�ت  �إىل  م�شري�  و�جلديد،  �لقدمي  بني  �ملقارنات  من 

وجتاوز�ت يف نطق �ملحدثني �لعرب يف �لع�شور �لأخرية .

وجاء من بعده نفر من تالمذته، و�شارو� على نهج �أ�شتاذهم، يف حماولة 
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�عتمادهم على  �لنظر و�لتحليل  بالغو� يف  �لعربية، ولكنهم  باأ�شو�ت  �لهتمام 
�ملناهج و�لتوجهات �حلديثة يف �لدر�س �ل�شوتي. وهي مناهج وتوجهات عامة 
ذ�ت �أبعاد و��شعة �شغلتهم عن �لقيام مب�شئولياتهم �حلقيقية، وهي بيان كيفيات 
�شاعت  هنا  ومن  �شوتيا.  �لعربية  �أد�ء  يف  و�ل�شطر�ب  �خللط  من  �لتخل�س 
�ل�شناع  �ليد  ينتظر  بحاله  �ل�شوتي  �مل�شتوى  وظل  �لرياح،  �أدر�ج  حماولتهم 
لت�شكيل بنيته �ل�شحيحة �لتي يرجى �إقامتها بو�شفها مكونا من �للغة �لتي ناأمل 
�لكليات و�لأق�شام  �أن  �إهمال وتغافال  ويزيد �لأمر  جتويدها وتي�شري قو�عدها. 
�أ�شو�ت  لتدري�س  معينا  �أن تخ�ش�س وقتا  ت�شاأن  �لعربية مل  �للغة  �ملتخ�ش�شة يف 
وكان  �لع�رصين.  �لقرن  من  �ل�شبعينيات  يف  �إل  �أد�ئها  على  و�لتدريب  �لعربية 
بد�ر  �للغة  علم  وق�شم  �لإ�شكندرية  باآد�ب  �لعربية  �للغة  لق�شم  ذلك  يف  �ل�شبق 
�لعلوم، وحاول �مل�شئولون هنا وهناك �ل�شتعانة مبعامل �لأ�شو�ت، بو�شفها من 

خري و�شائل �لتدريب على �لنطق �ل�شحيح وكيفية �أد�ئها �أد�ء �شليما.

�آد�ب  ركزت  حيث  �ل�شوتي،  �لدر�س  طريق  و�عوج  �لأيام،  ومرت 
�لإ�شكندرية على �لتدريب �ملعملي �ل�رصف، دون �هتمام كاف بالنظر و�لتحليل 
يف  �ملبالغة  �إىل  �لعلوم  د�ر  �ن�رصفت  حني  يف  ت�شكيلها،  وكيفيات  لالأ�شو�ت 
�لدر�س �لنظري، وتغافلت عن �لتدريب �ملعملي، و�أهملت بالتدريج �ل�شتعانة 
باملعمل، حتى �أ�شبح �لآن جمرد تر�كم من �لأجهزة و�لأدو�ت، و�شار طلال على 

طلل.

ينا�رصها،  من  جتد  مل  �إذ  حظها،  تنعي  �لعربية  �أ�شو�ت  ظلت  وهكذ� 
وي�شعها يف مو�قعها �ل�شحيحة يف �لبناء �لكبري �ملرجو �إ�شالحه وتي�شري حقائقه، 

وهو �للغة.

يف ال�صـــرف:
�لنظر يف �للغة لتجويدها، �أو جعلها ماألوفة ماأنو�شة من �أهليها، يقت�شى 
حتما �لنظر يف »�ل�رصف« وم�شكالته، �شاأنه يف ذلك �شاأن »�لأ�شو�ت«، �إذ هما 

معا ي�شكالن مكّونات �لرت�كيب �لتي يخت�س »�لنحو« مبعاجلتها.
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ومع ذلك نالحظ �أن �ل�رصف قد حرم حرمانا ظاهر� من معاجلته و�لنظر 
فيه نظر� جديد�، يخل�شه من م�شكالته و�عوجاج طر�ئق �لدر�س فيه. نقول هذ�، 
بالعود  �للغوية  �مل�شتويات  �أوىل  هو  بالذ�ت  �للغوي  �مل�شتوى  هذ�  �أن  حني  يف 
تي�شري  �أردنا  �إن  قو�عدها،  و��شتخال�س  وت�شنيفها  وحتليلها  مادته  ملر�جعة  �إليه 

��شتيعاب م�شائله وتعيني مو�قعها يف �لبناء �للغوي �ملتكامل.

وبال�شعوبة  مادته  يف  بالتعقيد  حم�شّو  �ملوروث  �ل�رصف  علم  �أن  معلوم 
�لبالغة يف حتليل هذه �ملادة، �لأمر �لذي يوجب على �مل�شلحني �لنظر فيه نظر� 

يزيح �لغمة ويريح �ملعلمني و�ملتعلمني.

تاأمل معي مادة علم �ل�رصف �ملوروث: �إنها خليط من �مل�شتويات �لثالثة 
�ل�رصف و�لأ�شو�ت و�لنحو، وتر�كم ثقيل من م�شائل هذه �مل�شتويات وتد�خل 

بينها بحيث ل تدري حدود �أى منها.

من �أمثلته �خللط بني �لأ�شو�ت و�ل�رصف مثال ما نر�ه و��شحا يف �أبو�ب 
يف  �شوتية  مادة  ونحوها  �لأبو�ب  هذه  مادة  �إن  و�لإبد�ل.  و�لإدغام  �لإعالل 
بها  ي�شلو�  حتى   ، حاولو�  ما  وحتليلها  تف�شريها  يف  �لأجد�د  حاول  �لأ�شا�س، 
يف �لنهاية �إىل ما ميكن ن�شبته �إىل �ل�رصف. وهي يف ر�أينا حماولت عقيمة حترم 
�ملتعلم �أو �لد�ر�س من �ل�شتيعاب، كما حترم هذ� وذ�ك من �لو�شول �إىل �حلقيقة 
�إل بعد جهد جهيد، بل رمبا تختلط عليه �لأمور ويخرج  بيانها  �ل�رصفية �ملر�د 
خاىل �لوفا�س. ولي�س مقبول عندنا ما يزعمه بع�س �لد�ر�شني من �أن هذ� �ل�شنيع 
�ملوروث له م�شوغ ير�شحه للقبول، حيث ير�شدنا �إىل �أ�شل �لكلمة وما �شارت 
نظريا،  و�رد  �حتمال  نقول: هذ�  �أو حقيقة �رصفية.  فى �شورة �شيغة  بعد  �إليه 
ولكن تفعيله �أو تطبيقه يف�شد ول ي�شلح،كما ي�شهد بذلك و�قع �لأمر يف علم 

�ل�رصف �لآن �مل�شهور بالتعقيد و�شعوبة �لتح�شيل �إىل حّد ينفر �ملعلم و�ملتعلم.

وهناك �أي�شا يف �لرت�ث �ل�رصيف )وما �شار علي هديه فى �حلديث( �أبو�ب 
م�شائل  �لأ�شا�س  يف  هي  قل،  �أو  بالنحو،  وثيقة  و�شلة  قريب  ن�شب  لها  كثرية 

نحوية خال�شة، من حيث موقعها ودورها فى �لرت�كيب.
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من هذه �لأبو�ب �لكالم عن �لعدد )�لأفر�د و�لثنية و�جلمع( وعن �لنوع 
)�لتذكري و�لتاأنيث( و�لتنكري و�لتعريف �إلخ. ومعلوم �أن هذه �لأبو�ب ل تظهر 
قيمة مادتها �إل يف �لرت�كيب، حيث تبني �شحة �لربط �أو ف�شاده بني مكّونات 

�لرت�كيب، وهذه وظيفة نحوية خال�شة.

�إنهم عر�شو� لهذه �لأبو�ب فى علم �ل�رصف بو�شف مادتها  قد يقال: 
�رصبا من �لتمهيد �أو مدخال لبيان قيمته فى �لرتكيب. هذ� �حتمال و�رد، ولكنهم 
بالغو� فى عر�شها وعاملوها كما لو كانت م�شتقلة بنف�شها، ومل ي�شريو� فى قليل 
�أو كثري �إىل هذه �لقيم على �مل�شتوى �لنحوى. ودليل ذلك �أنهم عند كالمهم عن 
هذه �ملادة، �كتفو� بعر�شها �شبغا ذ�ت مبان �شكليه مق�شمة باأو�شاف �لتذكري �أو 
�لتاأنيث �أو �لإفر�د و�لتثنية و�جلمع �لخ، دون �أية �إ�شارة �إىل وظائفها فى �لكالم 
�ملت�شل. وهكذ� ظل �خللط و�قعا فى معاجلة هذه �لأبو�ب وغريها، وظل �ل�رصف 
�إىل  ون�شبتها  و�لتحليل  �لدر�س  فى  �آخر  ت�شنيف  �إىل  حتتاج  معقدة  مبادة  حم�شّو� 

�مل�شتوى �للغوى �لذى تنتمي �إليه.

هذ� ما �شنعه �لأجد�د ول لوم عليهم فيما فعلو� ، فهذ� هو منهجهم فى 
�لدر�س، وهو منهج ينبغي �لنظر فيه وتعديل م�شاره، ق�شد� �إىل �لتي�شري و�لإ�شالح 

�لذى ينادي به �لز�عقون و�ل�شائحون من �شعوبة �للغة.

كان على هوؤلء �لز�عقني ومدعي �حلد�ثة على وجه �خل�شو�س �أن يدركو� 
�أن هذه �مل�شكالت �ل�رصفية ونحوها، لها منهج �آخر فى �لدر�س و�لتحليل �أدق 

و�أي�رص فى �لتعلم و�لتعلم.

�لعامل،  فى  �حلديثة  �للغوية  �ملد�ر�س  ر�شمته  ما  هو  �لآخر  �ملنهج  هذ� 
ويحاول �لثقات من �للغويني �لعرب �ملحدثني تطبيقه - على ��شتحياء - على 

�ل�رصف �لعربى �ملوروث.

�إطار  فى  تقع  ونحوها  �مل�شكالت  هذه  در��شة  �أن  و�أولئك  هوؤلء  يرى 
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�ل�شوتى-  بالتحليل  �لآن  �إليهما  ي�شار  ما  وهما  �جلديدين،  �للغويني  �مل�شتويني 
�ل�رصيف   - �لنحوى  و�لتحليل   morpho-phonemic analysis �ل�رصيف 
�للغة،  در��شة  فى  �لنظر  من  فرعان  وهما   .morpho- syntactic analysis

علم  فى  ق�رص�  �ملبثوثة  �ملت�شابكة  �ملعقدة  �مل�شائل  حتليل  فى  منهما  �لإفادة  ميكن 
�ل�رصف. وعلى �لرغم من ذلك مل يلتفت �أحد من �ملنادين بوجوب �لتي�شري فى 

قو�عد �للغة �إىل هذ� �ملنهج �جلديد فى در��شة �للغة.

فى  �مل�شرتك(  �لقومي  )مبعناها  �لعربية  �للغة  �أن  تقدم  ما  لنا من كل  تبني 
و�شع ل يعدل �أهميتها، و�أن �أهلها ي�شكون من �شعوبتها، و�أن �ملخل�شني منهم 

يحاولون متكينها من مو�قعها وعقد �لألفة بينها وبني �أ�شحابها.

حاول هوؤلء ويحاولون - م�شكورين- عالج هذ� �لو�شع لالرتقاء بها 
�إىل مكانتها �لالئقة ، ولكنهم حتى �لآن مل يوفقو� فى �لفوز باأهد�فهم. ذلك �أنهم 
فى حماولتهم هذه �شلكو� �شبال معوجة و�نتهجو� مناهج متباينة تباين روؤيتهم 

وتقييمهم ملا تت�شم به من م�شكالت و�شعوبات.

�لغا�شب عن جمود  �لز�عق و�لإعالن  بال�شياح  �لكثريون منهم  �كتفى 
�للغة وق�شور مادتها عن �لتعبري عن حاجاتهم وعن �لتو��شل فيما بينهم وحياتهم 
�حلا�رصة. و�أ�رصّ �لثقات منهم على �لنظر فى �لأمر، بق�شد �لتي�شري و�لإ�شالح، 
ولكنهم - لالأ�شف - ف�شلو� يف ت�شخي�س �لد�ء، ومن ثم كان جتاوزهم فى تقدمي 

�لدو�ء.

�لعار�شة  �لظو�هر  عالج  حماولة  �إىل  و�ن�رصفو�  �لد�ء،  حقيقة  يدركو�  مل 
�لتى ي�شهل �إدر�كها على �لعامة و�خلا�شة و�لتى ل يفيد عالجها فى �لتخل�س من 
�لد�ء �حلقيقى، موطن �لعلة و�أ�شا�س �لغمة. �لد�ء �حلقيقي يكمن فى غياب �للغة 
وحرمانها من �ل�شتعمال �أو �حلو�ر معها: عزلوها و�بتعدو� عنها، ومع ذلك مل 

يكفو� عن �ل�شكوى منها، بذكر �أمثلة �شطحية جزئية من �شعوباتها.
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�ملفرو�س توجيه �لعالج كله �إيل �للغة ذ�تها، بدء� بتمكينها من مو�قعها 
�مل�شتويات  على  قو�عدها  تي�شري  فى  �لدقيق  �لعلمي  �لنظر  حماولة  مع  �ملنا�شبة، 
كافة: �ل�شوتية و�ل�رصفية و�لنحوية و�لدللية، دون ف�شل بينها. �للغة بناء متكامل 
�إل عند �ل�رصورة �لق�شوى.  �لف�شل بني م�شتوياتها  �أو �ملقبول  �ل�شهل  لي�س من 

تتمثل هذه �ل�رصورة فى حالتني �ثنتني.

�لأوىل: عند �لنظر فى كل م�شتوى على حدة نظر� علميا بق�شد تقعيد 
مو�د هذ� �مل�شتوى �أو ذ�ك وبيان حدوده وموقعه فى �لبناء �لكبري)�للغة( �لثانية: 
فى مرحلة �لتخ�ش�س للعارفني معرفة كافية بالبناء �للغوى كله مب�شتوياته �ملختلفة، 
كاملاج�شتري  �لأكادميية  �لعلمية  �لبحوث  وفى  �لعايل  �لتعليم  مرحلة  فى  كما 

و�لدكتور�ه.

�أما فى مر�حل �لتعليم �لعام، وبخا�شة فى مرحلتي �لبتد�ئي و�لإعد�دي، 
فلي�س من �ملقبول فى ر�أينا �لف�شل بني هذه �مل�شتويات. �ملفرو�س، بل �لو�جب 
�أن نن�رصف فى هاتني �ملرحلتني �إىل تقدمي �للغة بو�شفها بناء متكامال، و�لعمل 
�لأ�شا�س  فى  ذلك  ويتحقق  �ملتعلمني.  وبني  بينها  �لألفة  وعقد  تقريبها  على 
�ملعلم  يقر�أ  ودقة:  بح�شافة  معها  و�لتعامل  �ملختارة  �لن�شو�س  على  بالعتماد 
�لعارف �لو�ثق �لن�س �ملختار باأد�ء جهري �شليم، ويعود �إليه بعُد ل�رصح مو�شوعه 
ونقاطه �لأ�شا�شية مت ينقلب �إىل �لدور �ملهم فى �لعملية كلها، وذلك باإقر�ء تالميذه 
بالتبادل جهر� فيما بينهم. وفى هذه �لأثناء، تكون �لفر�شة للتدريب على �أد�ء 
على  ��شتبه  �أو  غاب  عما  و�لك�شف  �لتجاوز�ت،  �أو  �لأخطاء  وت�شحيح  �للغة 
�لطالب من حقائق �للغة وقو�عدها. وللمعلم فى �لنهاية �أن ي�شتخل�س ما يرى 

من قو�عدها، وي�شجلها كتابة �أو ميليها على �لد�ر�شني.

�للغة وتنميتها  باكت�شاب  تاأكيد -  �لعملية كفيلة - بكل  �لطريقة  وهذه 
من  �لز�عقة  �ل�شكوى  تزول  ولرمبا  �جلميع.  من  ماألوفة  قريبة  و�شقلها وجعلها 

�شعوبتها، وتعقيد قو�عدها.
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قبُل  من  بتطبيقه  وقام  �إليه  تنبه  قد   �ل�شنيع  هذ�  �أن  للنظر  �لالفت  ومن 
كتابهما  فى  �أمني  �جلارم وزميله م�شطفى  ر�ئدنا ومعلمنا على  �لأ�شاتذة  �أ�شتاذ 
�ل�شكر  فلهما  و�لثانوي،  �لبتد�ئى  للم�شتويني  �لو��شح«  »بالنحو  �ملو�شوم 
�أن يحاولو� و يجربو� هذ� �لنهج �لطيب  و�لتقدير، وعلى �ملخل�شني �ل�شادقني 

خدمة للغتهم ولأنف�شهم.

*  *  *
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اأثر القراءة االفرتا�ضية يف التخريجات النحوية

)درا�ضة يف الرتاث(

عر�بي �أحمد)*(

ملخ�ص البحث:
القارئ،  يقرتحه  افرتا�ضي  لغوي  مبداأ  اأ�ضا�س  على  الدرا�ضة  هذه  تقوم 
اإ�ضقاطية، حتاول تف�ضري االإ�ضكالية الداللية  وي�ضفيه على الن�س املقروء، كقراءة 
التي يثريها الن�س احلا�رض، بوا�ضطة ن�س غائب يف نظر القارئ، وهذا ما نق�ضد به 

)االفرتا�ضية( و هي اإ�ضكالية خطابية ميكن اأن تتج�ضد يف االأ�ضئلة االآتية:

ملاذا قال �ضاحب الن�س هكذا؟ ومل يقل كذا؟ وما الفرق يف الداللة بني 
ما قال وبني ما مل يقل؟ وما هي النتيجة لو قال ما افرتا�ضنا القارئ اأن يقال؟

حا�رض  اأحدهما  خطابني  بني  تنا�س  كاأنها  احلقيقة  يف  ظاهرة  وهي 
القارئ فهما ن�ضان  الن�س املقروء، واالآخر غائب ولكنه حا�رض يف ذهن  وهو 
الغمو�س  ترفع  افرتا�ضية  قرينة  يعترب  احلا�رض  الغائب  الن�س  وهذا  متوافقان، 

وت�ضاعد على �رضح �ضفرة اخلطاب احلا�رض  )الن�س(.

)*(  الجزائر.
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وهذا ما اأحاول اأن اأقف عليه من خالل بع�س املحطات القرائية التاأويلية 
عند علماء الرتاث.

مقدمــــة:

1 - مفهوم امل�صطلح )االفرتا�ص(:
تلك  ت�ضكل  حماولة  العنوان هي  بهذا  عنوناها  التي  االفرتا�ضية  هذه  اإن 
العالقة الهامة واخلطرية يف الوقت نف�ضه بني املر�ضل واملر�ضل اإليه، حيث يحاول 
اإليها الن�س، وما االأمر الذي يدور  املوؤول اأن يفهم املثريات الداللية التي ي�ضري 
حوله مغزى الن�س، فهو  يبذل جهدا كبريا حماوال اأن يقف على حقيقة املعنى 
الذي تت�ضمنه العبارة اأو اجلملة، فيعمل فيها الفكر، وي�ضعى الإدراك كل معاين 

الكالم امل�ضمرة  ويحاول الو�ضول  اإىل تف�ضرياتها املمكنة.

اإّن م�رضوعية التاأويل تقت�ضي اأن نفرت�س له تاأويالت عديدة؛ الأن التاأويل 
يف حّد ذاته )اأي ن�س كـان( يجـيز لنا قراءات كثـرية، اإال اأنه يف ذات الوقـت 
ال ياأذن لنا اأن نقراأ كما ن�ضاء وكيفما اتفق وح�ضب اأهوائنا، و لهذا فاإن االأف�ضل 
اجلمع بني اللغوي و غريه من العالمات اخلارجية عنه و هذا ما نراه يف النظرية 
ال�ضياقية، فاللغة يف نظامها الرتكيبي اال�ضتعمايل حاملة يف غالب االأحيان بذرة 
ال�ضك يف ظاهرة الكالم و �رضارة االنطالق جمازا وتاأويال خارج حدود الكالم، 
و جند بذرة  ال�ضك هذه فيما اأطلق عليه اللغويون »املبادئ اللغوية« و من هذه 

املبادئ جواز وقوع اللفظ امل�ضرتك وجواز ا�ضتعمال اللفظ يف حقيقته وجمازه.

فيما  خمتلفا  فهما  وُفهمت  املجال،  هذا  يف  كثرية  ن�ضو�س  ُرويت  وقد 
ال�ضعر  ن�ضو�س يف  منها  اأو عدمه   - مثال  الرتتيـب -  على  الواو  بداللة  يتعلق 
والنرث والقراآن الكرمي، وا�ضت�ضهد ال�ضريازي عما يدل على داللتها على الرتتيب 
اهلل  اأن�ضد عمر - ر�ضي  احل�ضحا�س)1(  بني  عبد  اأن  ما روي  اأي�ضا  »و  كقوله: 

عنه - قوله:
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ـزَت َغـاِديا             َكَفى ال�َصيُب واالإِ�صالُم ِللَمرِء ناهيا ع اإِن َتَهَّ ُعَمــريَة َودِّ

فقال عمر - ر�ضي اهلل عنه - : لو قدمت االإ�ضالم على ال�ضيب الأجزتك 
فدل على اأن الواو اقت�ضت الرتتيب«)2(.

وعلق املحقق على هذا الدليل بقوله: »ميكن اأن يجاب عن هذا باأن عمر 
التقدمي يف  الواو بل؛ بل الأن  الرتتيب من  اأنه فهم  اأجل  ينكر عليه ذلك من  مل 
ذاته �رضف للمقدم، فكان االأوىل اأن يقدم االإ�ضالم، ثم يعقبه بال�ضيب ال اأن يبداأ 

بال�ضيب ثم يعقبه باالإ�ضالم«)3(.

و لكن التقدمي و التاأخري يف حالة املعطوف واملعطوف عليه ياأتي مبعنى، 
وهو اإ�ضعار املتلقي باملقدم وما بينه و بني املقدم عليه من فروق وال يكون ذلك 
اأن  اإال  اأنها للرتتيب،  اعتباطا، وهو املعنى نف�ضه الذي تفيده الواو عندما يفهم 
الواو قرينة لفظية معنوية اأو اأ�ضلية يف الرتكيب العربي؛ والأن يرجح اللفظي اأوىل 
من اأن يرجح املعنوي، ثم ما الدليل على اأن عمر - ر�ضي اهلل عنه - مل يفهم اأن 

الواو للرتتيب؟

مع  تتعار�س  الرتتيب، وال  تفيد  البيت  الواو يف هذا  نقول: عن  وعليه 
غر�س التقدمي والتاأخري؛ فكان على ال�ضاعر اأن يقدم االإ�ضالم على ال�ضيب؛ الأنه 
اأقوى موعظة لالإن�ضان ونهيا له عن الغفلة واملعا�ضي مبا احتوى عليه من ن�ضائح 
القراءة  اأو  الفهم  وهذا  موته،  وبعد  حياته،  يف  الفاعل  االإن�ضان  تنفع  و�رضائع 

اخلارجية عن الن�س ا�ضتقاها عمر من روافد اأخرى.

وهكذا يلتفت املتلقي اأو القارئ اأو ُيلفته اخلطاب اإىل بع�س الق�ضايا، فال 
يكتفي بالقراءة فقط بل يحاول توجيه اخلطاب وتعديله ح�ضب ما يقت�ضيه فهمه 
وقدرته على اإدراك املعاين العميقة لالألفاظ والرتاكيب اللغوية، وما قام به عمر 
يعترب ن�ضا افرتا�ضيا يفك اإ�ضكالية داللية اأثارت حرية املتلقي، فكاأنه هناك ن�ضان 
االأول؛ كفى ال�ضيب واالإ�ضالم للمرء ناهيا، والثاين؛ كفى االإ�ضالم وال�ضيب للمرء 

ناهيا.



أثر القراءة االفتراضية في التخريجات النحوية )دراسة في التراث(

20
10

ير 
نا

- ي
هـ 

14
31

م 
حر

 م
، 1

2 
ج

 م
، 3

0 
 ج

ر ،
ذو

ج

48

جـــــذور

حلل  املتلقي  ذهنية  تفرت�ضه  افرتا�ضيا  تعبريا  الثاين  الن�س  يكون  وعليه 
اأن يحل حمل املتكلم  اأن باإمكان املتلقي  االإ�ضكالية الداللية، الأن الفهم يقت�ضي 

»يعرب عما فهمه وما ميكنه قوله بهذا ال�ضاأن«)4(.

وهي ظاهرة توا�ضلية بني الذات املن�ضئة للن�س وبني الذات املتلقية، نتج 
عنها ن�س قارئ وهي »م�ضكلة التوا�ضل بني �ضاحب الن�س يف بدائعه اللغوية 

والقارئ يف حماولته لفك ال�ضفرات والك�ضف عن املعنى«)5(.

منها:  كثرية  وهي  امل�ضطلحات  من  مبجموعة  الق�ضية  هذه  وتتعلق 
م�ضطلح التف�ضري، التاأويل، الفهم، القراءة، املق�ضدية، املعنى؛ الأن الن�س ينطوي 
م�ضتوى  على  وخا�ضة  لها  حد  ال  اأ�ضلوبية  ومثريات  ل�ضانية  م�ضمرات  على 
الالفتات الداللية التي قد ت�ضتفز القارئ �ضواء على م�ضتوى اللفظ اأو الرتكيب 
اأو الن�س جملة، فكاأنه يقع تعار�س اأو تنافر بني ظاهر اخلطاب وذهنية القارئ 
باإيجاد  اإما  واإزالته،  التنافر  هذا  حلل  و�ضطا  حال  يجد  اأن  االأخري  هذا  فيحاول 
اأو بتاأويل يتوافق مع الن�س االأ�ضلي، فاملف�رض يف هذه احلالة هو  خطاب جديد 
واقع بني االإ�ضقاطية وال�ضنن الل�ضانية التي اتفقت عليها اجلماعة، وهذا يفهم منه 
اأن العملية اللغوية قد تنطوي على معوقات وعراقيل ل�ضانية توؤدي اإىل الغمو�س، 
املعتزلة قد حددوا فهما للكالم: »باأنه  اأن  الفهم، ولهذا نرى  واحتماالت يف 
الواقع ح�ضب ق�ضد املتكلم و اإرادته و دواعيه«)6( و هذه الق�ضدية هي الرابط 
بينهما  التوا�ضل  عملية  تتم  لكي  »اخلطاب«،  و�ضاحب  املتلقي  بني  االأ�ضا�ضي 

بنجاح اأو بن�ضبة ال باأ�س بها من تبليغ اخلطاب.

2 - داللة احلذف االفرتا�صي:
و�ضميناه اعتباريا الأن املوؤول ي�ضقطه على الن�س للمعنـى القائم يف ذهنه، 
ولهذا يقع اخلالف يف وجوده وعدم وجـوده يف الن�س الواحد، اإال اأنه ال يخلو 
قال  االإيهام،  فيه من  ملا  التفخيم واالإعظام  اأو داللية: »ومنها  فائدة بالغية  من 
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اأو يق�ضد به  اإمنا يح�ضن احلذف لقوة الداللة عليه،  حازم يف »منهاج البلغاء«: 
تعديد اأ�ضياء، فيكون يف تعدادها طول و�ضاآمة، فيحذف ...وترتك النف�س جتول 

يف االأ�ضياء...«)7(.

متقابالن،  الكالم  يف  يجتمع  اأن  هو  911هـ(:«  )ت  ال�ضيوطي  وقال 
فيحذف من كل واحد منهمـا ما مقابله، لداللة االآخر عليه«)8(.

واحلذف خالف الذكر وهما ظاهرتان متقابلتان واحلذف عند النحاة 
471هـ(  )ت  اجلرجاين  عبدالقاهر  وقال  وجائز،  واجب  ق�ضمني  اإىل  ينق�ضم 
عجيب  املاأخذ  لطيف  امل�ضلك  دقيق  باب  »هو  احلذف:  اأهمية  عن  متحدثا 
االأمر، �ضبيه بال�ضحر، فاإنك ترى به ترك الذكر اأف�ضح من الذكر، وال�ضمت عن 
االإفادة، اأزيد لالإفادة، وجتدك اأنطق ما تكون اإذا مل تنطق، واأمت ما تكون بيانا اإذا 

مل تنب...«)9(.

اأنزل القراآن الكرمي اإىل النا�س ليخاطبهم وياأمرهم بالتكليف، وقد  وقد 
ويعتمد  والفطنـة،  بالعقل  االإن�ضان  ميز  اهلل  اأن  اأ�ضا�س  اخلطاب على  اأ�ض�س هذا 
القراآن علـى تفكر القارئ واملكلـف وعلى قدرته على التدبر فلهذا ا�ضتمل على 
وهذا  املخلوقات،  �ضائر  يدرك  بها  التي  القدرة  اهلل  منحه  القارئ  الأن  احلذف 

تكرمي لعقل االإن�ضان وتفكريه.

داللة  الن�س  يكون يف  اأن  ب�رضط  املحذوف،  ا�ضتنباط  للذهن  ترك  ولذا 
عليه، وهذه الداللة اإما لفظية اأو معنوية، وقد حت�ضل من عالمة اإعرابية مثل قوله 
تقدير  فاإن   .)10({ ...االآية  َوااْلأَْرَحاَم  ِبِه  تَ�َصاَءلُوَن  الَِّذي   َ اللَّ َواتَُّقوا   ...} تعاىل: 
القراءة  هذه  يف  داللية  م�ضكلة  يحل  االأرحام«  »احفظوا  الفعل  وهو  حمذوف 
اهلل،  بغري  الق�ضم  منهـا جواز  يفهم  والتي  »اهلل«  على  »االأرحام«  وهي عطف 
حذف  على  دليل  فاحلركة  »االأرحام«  على  بالفتح  القراءة  هي  العالمة  وهذه 

الفعل »احفظوا«.
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وقد يحذف امل�ضاف اأو امل�ضاف اإليه ويف ذلك احلذف خمرج للمتلقي 
ا })11(.  فًّ فًّا �صَ لق�ضية عقائدية اأو فكرية ففي قوله تعاىل: { َوَجاَء َربَُّك َوامْلََلُك �صَ
فيها اإ�ضناد املجيء اإىل اخلالق وبتقدير حمذوف ت�ضبح »وجاء اأمر ربك« في�ضاعـد 
تقديـر احلذف ال�ضفة ويوؤدي حذفـها اإىل التبا�س يف الن�س اأو يفهم منه معنى غري 
املعنى الذي يفهم حني يذكر ذلك املحذوف، وهذا تاأويل على طريقة اخللف، 
واأما طريقة ال�ضلف فاإنهم ال يوؤولون بل يحملونها على ظاهرها من غري تكييف 

وال متثيل.

ويحافظ املوؤول بذلك على عر�ضني: عقائدي ولغوي، فاالأول اأن ينزه 
اهلل عن املكان، والثاين ال يعطل الداللة اللغوية ويفو�س الكيف اإىل اهلل. وهذا 

التاأويل اأ�ضلم.

على  يقوم  ما  ومنها:  االآية  لهذه  التاأويالت  من  جمموعة  الرازي  وذكر 
ي�ضح  ما  اأن كل  االأ�ضول  ثبت يف علوم  )االأول(: »ما  العقلية كقوله:  القرائن 
اأن  ي�ضتحيل  القدمي  فاإنه الينفك عن املحدث...فاالإله  املجيء والذهاب،  عليه 
يكون كذلك...«)12(. )الثاين(: »لو جوزنا فيما ي�ضح عليه املجيء والذهاب 
اأن يكون اإلها... فحينئذ ال ميكننا اأن نحكم بنفي االإلهية ال�ضم�س والقمر«)13(. 
)الثالث(: »اأنه تعاىل حكى عن اخلليل - عليه ال�ضـالم - اأنه طعـن فـي االإلهيـة 
ِفِلنَي ... االآية })14(... فمن  الكواكب والقمـر وال�ضمـ�س بقوله : { اَل اأُِحبُّ ااْلآَ
جوز الغيبة واحل�ضور فقد طعـن يف دليل اخلليـل وكـذب اهلل يف ت�ضديـق اخلليـل 
...االآية})15(  َقْوِمِه  َعَلى  اإِبَْراِهيَم  اآَتَْينَاَها  تُنا  ُحجَّ َوِتلَك   } قال:  حيـث  ذلـك  فـي 
)16(«. )الرابع( »اأن نحمـل هذه االآية علـى باب امل�ضـاف، وعلى هذا الوجه 

ففي االآية وجوه )اأحدها(: وجاء اأمر ربك باملحا�ضبة واملجازاة و)ثانيها(، وجاء 
قهر ربك كما يقال: جاء ظهور معرفة اهلل تعاىل بال�رضورة يف ذلك اليوم ف�ضار 

ذلك جاريا جمرى جميئه و ظهوره«)17(.

ا�ضتدل الرازي باالأدلة ال�ضابقة لرد املجيء احلقيقي يف حق اهلل �ضبحانه 
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وتعاىل وهي اأدلة من القراآن نف�ضه.وهذه االأدلة مبثابة مقيدات ملعنى الن�س وهي 
اإما عقلية اأولغوية اأو �رضعية وميكن اأن نطلق عليه »احلمل الداليل« و�ضار الرازي 
على هذا املنهج ونذكر له على �ضبيل املثال تف�ضريه لقوله تعاىل: { َهـْل يَْنُظُروَن 

ُ ِفـي ُظَلـٍل ِمَن الَْغَماِم ... االآية })18(. اإِالَّ اأَْن يَاأِْتيَُهُم اللَّ

اإن االإ�ضكالية التي تثريها االآية هي اإثبات االإتيان يف حق اهلل �ضبحانه وهذا 
ما يدل عليه ظاهر الن�س »اإال اأن ياأتيهم اهلل« فهو اإ�ضناد الفعل اإىل امل�ضند اإليه وهو 
اهلل. وح�ضب املعيارية النحوية لقاعدة االإ�ضناد، وكذلك داللة لفظ االإتيان وهما 
التي ذكرها  اللغوية  التاأويالت  املعنى، ونقت�رض على  ت�ضافرتا على هذا  قرينتان 
اأمر  ياأتيهم  اأن  اإال  ينظرون  املراد هل  يكون  »اأن  )االأول(:  قال:  الرازي حيث 
اهلل ومدار الكالم يف هذا الباب االإ�ضافة ممتنعا فالواجب  �رضف ذلك الظاهر 
وَن  اإىل التاأويل...« .)الثاين(: »كما قال العلماء يف قوله تعاىل: { اإِنَّ الَِّذيَن يَُحادُّ
اأي   { الل  ياأتيهم   } تعاىل  قوله  اأولياءه...  يحادون  املراد   .)19({ االآية   ...َ اللَّ
ياأتيهم اأمر اهلل، ولي�س فيه اإال حذف امل�ضاف واإقامة امل�ضاف اإليه مقامه وذلك 

جماز م�ضهور يقال �رضب االأمري فالنا واأعطاه، واملراد اأنه اأمر بذلك...« )20(.

غري  معنى  اإىل  اللغوية  الظاهرة  ليوؤول  اآخر  ن�س  على  ن�ضا  يحمل  فهو 
معناها الظاهري. واملعتمد هنا هو احلذف االعتباري وهو ما يفرت�ضه املتلقي يف 
الرتكيب لكي يح�ضل التوافق بني مادل عليه الرتكيب النحوي، واملعنى القائم 
يف ذهن املف�رض ويعترب هذا التاأويل حتريفا للن�س وزيادة عليه من غري دليل مقنع 
يحادون  الذين  اإن   «  : اأو  الل«  اأمر  ياأتيهم  اأن  »اإال  تعاىل:  اهلل  يقول  ال  ملاذا  واإال 
الن�ضو�س  اإن  ثم  بالذكر،  يخاطبنا  ومل  باحلذف  اهلل  خاطبنا  فلماذا  اهلل«  اأولياء 
التي اعتمد عليها يف تاأويله للحذف ال تنه�س دليال على احلذف الأنها مت�ضاوية 
اإليه  امل�ضاف  على حذف  اآخر  دليل  اإىل  يحتاج  منها  وكل  واالعتبار  القوة  يف 
وهو تقييد للن�س وت�ضييق لداللته واحلذف تو�ضيع للمعنى وفتح جمال التاأمل اأمام 

القارئ ليذهب به التفكري كل مذهب.
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ذلك  واأ�ضبح  اعتباره،  وعدم  احلذف  اعتبار  يف  العلماء  اختلف  وقد 
االعتبار خا�ضعا لذوق املتلقي وما متليه عليه عقيدته، ففي قوله تعاىل: { ُوُجوٌه 
ٌَة اإِلَى َربَِّها نَاِظَرٌة })21(، واإذا قدر يف االآية حمذوف وهو عند املعتزلة:  يَْوَمِئٍذ نَا�ضِ
ٌَة اإِلَى َربَِّها نَاِظَرٌة } فاللفظ »نعمة« الذي قدر يف االآية اأدى اإىل  { ُوُجوٌه يَْوَمِئٍذ نَا�ضِ
انقالب املعنى من اإثبات الروؤية ونفيها عن اهلل يوم القيامة، ومن هنا تبدو اأهميته 

يف تاأويل الكالم.

وقال الرازي )ت 606هـ( ذاكرا حجج النافني للروؤية:« اأن ي�ضمر امل�ضاف 
واملعنى: اإىل ثواب ربها ناظرة« واإمنا �رضنا اإىل هذا التاأويل الأنه ملا دلت الدالئل 
ال�ضمعية والعقلية على اأنه تعاىل متتنع روؤيته وجب امل�ضري اإىل التاأويل«)22(، وهذا 
القول يدل على اأن الداللة النحوية ال ميكن االعتماد عليها يف التاأويل م�ضتقلة 

عن الداللة املعجمية لالألفاظ، الأن الن�س كل متكامل.

واأما االأ�ضاعرة فقد ا�ضتدلوا بهذه االآية على روؤية اهلل يوم القيامة حيث 
قال ابن االأنباري )ت 577هـ(:«اإىل ربها ناظرة«، من النظر بالب�رض بالظاء، ويف 
هذا دليل على اإثبات الروؤية، الأن النظر اإذا قرن بالوجه، وعدي بحرف اجلر، 
دل على اأنه مبعنى النظر بالب�رض. فقال: نظرت الرجل، اإذا انتظرته، ونظرت اإليه، 

اإذا اأب�رضته«)23(.

ونفي الروؤية اعتمادا على تاأويل يخالف اال�ضتعمال، وهو احلذف الذي 
يحتاج اإىل دليل يعا�ضده، مردود بالظاهر الذي ال يحتاج اإىل دليل، وعليه فاإن 
قول ابن االأنباري، هو االأرجح. »ويف االآية اأي�ضا تقدمي وتاأخري، فقد قدم »اإىل 
ومعناه  للمنظور  وت�رضيف  اخت�ضا�س  فيه  التقدمي  وهذا  »ناظرة«  واأخر  ربها« 
الأنها تنظر اإىل ربها خا�ضة، وال تنظر اإىل غريه وهذا معنى تقدمي املفعول«)24(.

مبعنى  بالنظر  يو�ضف  الذي  قلت:  »اإن  االأن�ضاري:  زكرياء  اأبو  وقال 
االأب�ضار، النظر بالعني ال بالوجه، قلت: اأطلق الوجه فيه واأراد جزاأه، ففي لفظ 

»وجوه« بالنظر اإىل »ناظرة« جمع بني احلقيقة واملجاز وهو جائز«)25(.
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3 - التعبري االفرتا�صي وعالقته بالتقدمي والتاأخري:
الوظائف  حتديد  يف  اأ�ضا�ضي  بدور  يقوم  العربية  اللغة  يف  »واالإعراب 
التي تفرق بني كلمة واأخرى باال�ضرتاك  النحوية للكلمات من خالل حركاته 
قد  والفعل واحلرف...«)26(، وكما  اال�ضم  بني  مييز  الذي  ال�رضيف  العن�رض  مع 
الظاهر فكذلك  الن�س من حيث  من  املق�ضود  املعنى  مع  اللفظ  تتعار�س داللة 
ال�ضاأن بالن�ضبة لرتاكيب النحو وذلك من حيث التقدمي والتاأخري اأو احلذف وهذا 
الظاهر يرد اأو يوؤول اعتمادا على القرائن اخلارجية التي يجب اأن تكون داللتها 
اأَيَُّها الَِّذيَن  قوية و راجحة على املعنى الظاهر. ومن ذلك مثال قوله تعاىل: { يَا 
لَى امْلََراِفِق َواْم�َصُحوا ِبُرُءو�ِصُكْم  ُلوا ُوُجوَهُكْم َواأَيِْديَُكْم اإِ اَلِة َفاْغ�صِ لَى ال�صَّ اآََمنُوا اإَِذا ُقْمتُْم اإِ
القيام يف هذه م�رضوف عن معناه  فاإن  االآية })27(.  الَْكْعبنَِي ...  اإِلَى  َواأَْرُجَلُكْم 

الظاهر اإىل معنى قريب حمتمل  وهو العزم على اأداء ال�ضالة.

يطلب  ال  ال�ضارع  اأن  االحتمال  هذا  رجح  »والذي  حيان:  اأبو  قال 
�رضطا  الو�ضوء  كان  واإذا  ال�ضالة،  يف  ال�ضــروع  بعد  الـمكلفني  من  الو�ضوء 
ل�ضحتها، وال�رضط يوجد قبل امل�ضـروط ال بعده وهو معنى قريب يتبادر فهمه 
َت الُْقْراآََن َفا�ْصتَِعْذ  مبجرد قراءة االآية اأو �ضماعها«)28( ومنه قوله تعاىل: { َفاإَِذا َقَراأْ

ِجيِم })29(. ْيَطاِن الرَّ ِ ِمَن ال�صَّ ِباللَّ

جاء يف هذه تقدمي القراءة على اال�ضتعاذة والواقع ال�رضعي اأن اال�ضتعاذة 
وهذا  القراآن  تالوة  باآداب  اخلا�ضة  ال�رضعية  الن�ضو�س  اأقرته  ما  وذلك  مقدمة 
التقدمي هو الذي دعا املف�رضين اإىل التالوة، فقال الرازي:« الفاء يف قوله )فا�ضتعذ 
باهلل( للتعقيب، فظاهر هذه يدل على اأن اال�ضتعاذة بعد قراءة القراآن واإليه ذهب 
جماعة من ال�ضحابة والتابعني...والفائدة فيه اأنه اإذا قراأ القراآن ا�ضتحق به ثوابا 
الو�ضو�ضة حتبط  قلبه وتلك  الو�ضو�ضة يف  باال�ضتعاذة وقعت  ياأت  فاإن مل  عظيما 
ثواب القراءة اأما اإذا ا�ضتعاذ بعد القراءة اندفعت الو�ضاو�س وبقي الثواب م�ضونا 

عن االإحباط«)30(.
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وهذا النوع من التاأويل يبقي الن�س على ما هو عليه من حيث الرتتيب 
ترتيب غري  الأنه  الن�س  ظاهر  يثريه  الذي  الت�ضاوؤل  يدفع  ما  الإيجاد  حماولة  فهو 

مطابق للواقع. فهو تاأويل توفيقي بني ظاهر الن�س والواقعية.

وقد يلجاأ املتلقي اإىل احتمال احلذف يف الن�س ليبقى الن�س حمافظا على 
ترتيبه ولهذا قال الرازي: »... اإن اال�ضتعاذة مقدمة على القراءة وقالوا: معنى 
االآية اإذا اأردت اأن تقراأ القراآن فا�ضتعذ ولي�س معناه ا�ضتعذ بعد القراءة ومثله: اإذا 

اأكلت فقل با�ضم اهلل، واإذا �ضافرت فتاأهب...«)31(.

وما يالحظ يف االآية اأن الفاء هي فاء اجلواب الرابطة بني ال�رضط وجزائه 
واجلواب  ال�رضط  بني  الربط  بوظيفة  يقوم  كليهما  اأن  اإال  العطف  فاء  وهي غري 
املعاين عما  الرتتيب والتعقيب. ويعد هذا داللة على خروج حروف  ووظيفة 

و�ضعت له اأ�ضال.

وهذا خرق ملعيارية الرتتيب بني ال�رضط وجزائه واعتمد هذا اخلرق على 
الطريقة ال�رضعية والعقلية والتي تعني اأن تكون اال�ضتعاذة قبل البدء يف القراءة. 
ولعله من الوا�ضح اأن فهم اجلزاء الحقا لل�رضط يف الزمان مهم يف بع�س االآيات 
الواقعة يف  الفاء  اأن االأ�ضل يف  اأ�ضول ت�رضيعية، ويفهم من هذا  الأنه تقوم عليه 
اإذا قامت يف ال�ضياق قرينة تفيد  اإال  اأن تفيد الرتتيب يف الزمان  جواب ال�رضط 
غري الرتتيب وعليه فاإنني اأقول: اإن الرتتيب يف هذه الفاء ظاهرة �ضياقية، اأي اأن 
ال�ضياق هو الذي يحدد داللتها على هذا املعنى اأو ذاك فداللتها كداللة اللفظ 

املعجمي متاما.

ال�ضياق  يف  العالقات  نظام  هو  النحو  كان  »واإذا  ح�ضان:  متام  وقال 
فمجال النظر يف الزمن النحوي هو ال�ضياق ولي�س ال�ضيغة املنعزلة...الأن معنى 
الزمن النحوي يختلف عن معنى الزمن ال�رضيف...واإن الزمن النحوي وظيفة 

ال�ضياق حتددها ال�ضمائم والقرائن«)32(.
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قد يكون عدم الرتتيب يف ال�ضناعة النحوية مثريا كما يف االآية ال�ضابقة، 
اإىل  داعيا  للنظر  ملفتا  ف�ضيكون  �رضعية  اأو  عقلية  قرينة  مع  يتعار�س  عندما  الأنه 
التاأمل موؤديا اإىل التاأويل، وقد اليكون هذا التاأويل ملفتا من الناحية ال�ضناعية، 
واإمنا يبقى الت�ضاوؤل للقارئ ملاذا؟ كان كذا ومل هكذا؟ ومن ذلك-مثال- قوله 
َعِزيٌز   ُ ِ َواللَّ ِمَن اللَّ نََكاالاً  ِبَا َك�َصبَا  اأَيِْديَُهَما َجَزاءاً  َفاْقَطُعوا  اِرَقُة  َوال�صَّ اِرُق  َوال�صَّ تعاىل: { 
َحِكيٌم ... االآية })33(، فقد قدم الذكر للكرثة، الأن تقدمي ال�ضارق على ال�ضارقة 
يدل على اأن الذكر اأجراأ عليها من االأنثى ومنه اإذا اتهم  ذكر واأنثى يف �رضقة ومل 
توجد االأدلة التي تثبت التهمة على اأحدهما، كـان هـذا التقدمي دليل ي�ضتاأن�س به 

على اتهام الذكر وتربئة االأنثى.

للبع�س  يبدو  قد  قريبا  تاأويال  بع�ضهم  يراه  قد  ما  اأن  ذلك  على  والدليل 
االآخر تاأويال بعيدا، وال�ضياق هو الذي يرجح اأحدهما على االآخر، واأن الذوق 

الفقهي يلعب دوره الهام يف احلكم على التاأويل بكونه قريبا اأو بعيدا.

يبتعد  ال  كما  باحتمال.  ولو  اللغة  دائرة  عن  اليخرج  املحور  »ولكن 
عن حدود ال�رضيعة يف مبادئها ومقا�ضدها، ولو كان يف ذلك الكلفة يف بع�س 

االأحيان...«)34(.

اللغوية  الدائرة  دائرتني  على  ال�ضابق  املقتب�س  ح�ضب  التاأويل  ويقوم 
عن  االأخرى  هي  تخرج  ال  ال�رضعية  االأ�ضول  هذه  اأن  اإال  ال�رضعية  واالأ�ضول 
الداللة  كانت  واإذا  تعتمد  الذي  واالأ�ضا�س  مرتكزها  هي  بل  اللغوية  الدائرة 
اللفظية اأو الرتكيبية، ال تفيد اليقني كما قيل: »...الدليل اللفظي اليفيد اليقني 
الأنه مبني على نقل اللغة والنحو وال�رضف وعدم اال�ضرتاك واملجاز واالإ�ضمار 

والنقل اأي يكون منقوال من املو�ضوع له اإىل معنى اآخر...«)35(.

واإذا كانت الداللة اللغوية ال تفيد اليقني انعدمت فائدة اخلطاب الذي 
نزل به القراآن، ولكن داللتها ظنية على التوقيت حتى توجد االأدلة التي تنقلها 

اإىل اليقني اأو اإىل اأحد االحتمالني.
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4 - دور القارئ يف تر�صيد الداللة االفرتا�صية:
ما  عليها  تلح  التي  الداللية  التخريجات  تلك  هو  ال�ضياق  يقت�ضيه  وما 
يحتمله املتدبر لكتاب اهلل من فهم ال يخرج الن�س عن املعنى الذي يريده القراآن 
الكرمي و�ضبط معناه فقد قال اهلل تعاىل: {... َفَمْن تَِبَع ُهَداَي َفاَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل 
ُهْم يَْحَزنُوَن })36(. »... اإن الرفع والتنوين يف كلمة )خوف( اأوجه من البناء، 
وذلك اأن ا�ضم )ال( النافية للجن�س يبنى على الفتح وتدل يف هذه احلالة على نفي 
ار«  جن�س ا�ضمها اإطالقا اأو على معنى العموم يف النفي، كقوله »الرجل يف الدَّ
االآخرة  يف  عنهم  نفيه  املراد  بل  العموم  على  كله  اخلوف  جن�س  وجود  نفيت 

فح�ضب، كذلك كان اإعراب )خوف( األيق يف املعنى من بنائها«)37(.

وبحركة الرفـع واالإعـراب ينفي عنهم اخلوف يف الدنيـا ويف االآخرة، 
واأما الن�ضب فيكون نفي اخلوف عنهم يف االآخرة فح�ضب، ولذلك كان ترجيح 

احلركة الدالة على العموم اأوىل.

وقال اأبوحيان:«الظاهر عموم اخلوف واحلزن عنهم لكن يخت�س ذلك 
مبا بعد الدنيا، الأنه قد يلحق املوؤمن اخلوف واحلزن يف الدنيا فال ميكن احلمل 

على العموم«)38(.

اإن احلركة االإعرابية ال تكفي وحدها، بل قد ي�ضاف الواقع االجتماعي 
اهلل  ولكن  تاأويله،  يف  حيـان  اأبو  عليـه  اعتمد  ما  وهذا  االجتماعي  ال�ضياق  اأو 
�ضبحانه وتعاىل ال يقيم للدنيا اعتبارا مقارنة بالدار االآخرة، وهذه قيمة عقائدية 

يجب مراعاتها اأثنـاء داللـة القرينـة على املعنى.

اأن  وهي  الداللة  حتديد  يف  تتدخل  اأن  ميكن  نف�ضية  اعتبارات  وهناك 
الدنيا  اأن  البال الأنه موقن  الدنيا فيعي�س مطمئن  املوؤمن ال يحزن على م�ضائب 
مرحلة عابـرة وال ت�ضتحق لالإن�ضان الذي يوؤمـن بلقـاء ربه، ويعرف ماذا اأعد اهلل 
لعباده فال يحزن على الدنيا، وهذا جانب عاطفي له دوره يف ترجيح املعنى، 
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لها تقديًرا، وقد يغري  اأو يقدر  للغر�س نف�ضه  اأخرى  ت�ضتبدل كلمة بكلمة  وقد 
االأ�ضل يف اإعراب الكلمة لتعرب اإعرابا مل يو�ضع له يف القواعد املعيارية قيا�ضا 
ا اَل َتِْزي نَْف�ٌص َعْن  على نظرية التو�ضع واملجاز متثل له بقوله تعاىل: { َواتَُّقوا يَْوماً
نَْف�ٍص �َصْيئاًا َواَل يُْقبَُل ِمْنَها �َصَفاَعٌة َواَل يُوؤَْخُذ ِمْنَها َعْدٌل َواَل ُهْم يُْن�َضُوَن })39(. قال ابن 
االأنباري )ت 577هـ(: »يومًا من�ضوب الأنه مفعول به )اتُقوا( ال على الظرف 
الأنه كان يوجب تكليفهم يوم القيامة، ولي�س املعنى كذلك، واإمنا املعنى؛ واتقوا 

عذاب يوم فُحِذف امل�ضاف، واأُِقيَم امل�ضاف اإليه مقامه«)40(.

نالحظ توجيه املعاين الدينية والعقائدية الإعراب الكلمة، فال تعرب يوما 
ظرفا الأن ذلك يقت�ضي اأن يكون االإن�ضان مكلفا بعد املوت وذلك اليجوز من 
ي�ضمى  وهذا  حيث داللة العقائد فعقيدة املتلقي لها اأثرها يف تاأويل االألفاظ. 
»ترخ�ضا« يف الداللة وال يكون ذلك اإال يف ظل ت�ضافر القرائن مبعنى اأن الوظيفة 
كانت على  اإذا  هذا  قرائن،  بيانها عدة  على  تت�ضافر  اأن  الواحدة البد  النحوية 

ا�ضتعمالها فكيف اإذا خرجت عما و�ضعت له.

املورفيم اليقابل احلركة اأو ال�ضمائر اأو غريها من العالمات الدالة على 
املعنى واإمنا ي�ضاف اإليه حروف اجلر والعطف وغريها حيث جند تغايرا يف املعنى 
من حرف اإىل حرف اآخـر كمـا هـو احلـال يف احلركات فلو قلنا: هذا لك وهذا 
منك وهـذا عليـك وهذا فيك، فاإننا جند اأن الداللة تتغري من حرف اإىل حرف. 
ويعني هذا اأن ينطبق عليها م�ضطلح املورفيمات، ولها اأثرها الوا�ضح يف تاأويل 

ن�ضو�س القراآن الكرمي، وقد توؤدي اإىل االختالف يف احلكم.

وتعر�س القدماء اإىل هذه الظاهرة اللغوية خا�ضة علماء االأ�ضول وعلماء 
الكالم وناق�ضوا وظائفها الداللية كقواعد نحوية ودالالت لغوية على االأحكام 
حيث  من  اجلملة  يف  اللفظ  معاملـة  االآليات  هذه  وتعامل  والعقائدية  الفقهية 
الداللة على املعاين فهي كاللفظ تـدل مـرة على احلقيقة ومرة على املجاز ح�ضب 

مقت�ضيات ال�ضياق.
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واالأ�ضل يف معرفة داللة هذه احلروف، هو التاأمل يف الكالم واالأ�ضل 
من الكتاب وال�ضنة والرجوع اإىل االأ�ضول، وذكر ال�ضيوطي هذه احلروف حتت 
اإليها املف�رض، واأعني باالأدوات  عنوان:« يف معرفة معاين االأدوات التي يحتاج 

احلروف وما �ضاكلها من االأ�ضماء واالأفعال والظروف«)41(. 

اأعلم  فقال:«  اجلملة  لداللة  حتديدها  يف  االأدوات  هذه  اأهمية  ذكر  ثم 
اأن معرفة ذلك من املهمات املطلوبة الختالف مواقعها ولهذا يختلف الكالم 

واال�ضتنباط بح�ضبها«)42(.

قد تـوؤدي داللـة احلـرف يف النـ�س اإلـى االختـالف يف احلكم، من ذلك 
ٌة يَْدُعوَن اإِلَى اْلَرْيِ َويَاأُْمُروَن ِبامْلَْعُروِف َويَْنَهْوَن َعِن امْلُْنَكِر  قوله تعاىل: { َولْتَُكْن ِمْنُكْم اأُمَّ
فيه حرف جر »من« وقد  تعاىل: »منكم«  فقوله  امْلُْفِلُحوَن })43(،  ُهُم  َواأُولَِئَك 
اأدلة للرتجيـح،  اإما التبيني اأو للتبعي�س، وكالهمـا حتتاج اإىل  احتملت داللتني: 
من  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  االأمر  الأن  للتبعي�س  »من  الزخم�رضي:  فقـال 
فرو�س الكفايات، والأنه ال ي�ضلح له اإال من علم املعروف واملنكر، وَعِلَم كيف 
فاإن اجلاهل رمبا نهـى عن معروف واأمر  يبا�رض،  اإقامته وكيف  يرتب االأمـر يف 

مبنكر..«)44(.

يف  وهما  وال�رضعية،  العقلية  القرينة  طريق  عن  املورفيم  داللة  وجهت 
الرازي)45(: »اإن )من( ههنا  قاله  اللغوية ومن ذلك ما  اأقوى من االآلة  الداللة 
لي�ضت للتبغي�س لدليلني )االأول(: اإن اهلل تعاىل اأوجب االأمر باملعروف والنهي 
ٍة اأُْخِرَجْت ِللنَّا�ِص تَاأُْمُروَن  عـن املنكر على كل االأمة فـي قوله تعاىل: { ُكْنتُْم َخرْيَ اأُمَّ
اإال  المكلف  اأنه  هو  و)الثاين(:   ،)46({ االآية   ... امْلُْنَكِر  َعِن  َوتَْنَهْوَن  ِبامْلَْعُروِف 
ويجب عليه اأن ياأمر باملعروف وينهـي عن املنكر، حيـث يجب عليه اأن يدفع 
ْوثَاِن...  ْجـ�َص ِمَن ااْلأَ ال�ضـرر عن النف�س، ومـن هـذا قولـه تعـاىل: {... َفاْجتَِنبُـوا الرِّ
االآية})47(. وكقولهم: »اإن لفالن من اأوالده جندا ولالأمري ع�ضكرا يريد بذلك 
جميع اأوالده وغلمانه ال بع�ضهم، وهناك من يرى داللتها على املعنيني فاإن االأمر 
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باملعروف والنهي عن املنكر واإن كان واجبا على الكل،اإال اأنه متى قام به قوم 
�ضقط التكليف على الباقني«)48(.

وذكر الرازي داللتها على التبعي�س فقال:« اإن فائدة كلمة )من( هي اأن 
يف القوم من اليقدر على الدعوة وال على االأمر باملعروف والنهي عن املنكر 

مثل الن�ضاء واملر�ضى والعاجزين«)49(.

والعقلية  عية  ال�رضَّ حات  املرجِّ بع�س  الرازي  اإليه  ذهب  ما  اإىل  وي�ضاف 
والنهي  االأمر  الأن  العلماء  مهمة  التكليف  اأن  ومنها،  التبعي�س  على  لداللتها 
فيهم  وتتوفر  االأئمة  بع�س  هم  العلماء  اأن  والريب  واحلكمة  بالعلم  م�رضوطان 
هذه ال�رضوط ويعني هذا اأنه اختلـف يف داللتـها يف بع�س الن�ضو�س وهي تعامل 
اأن  اإال  فيه  ترد  الذي  بال�ضياق  متاأثرة  املعنى وهي  على  داللته  اللف يف  معاملة 
ذلك قد يختلف يف داللته يح�ضب ما يكتنفه من القرائن عالوة على ثقافة وفكر 

املتلقي.

ُ الَِّذيَن اآََمنُوا  وجدنا اأبا زكرياء االأن�ضاري يقول يف قوله تعاىل: { َوَعَد اللَّ
الذين مع  اأي من  قال » )منهم(  االآية })50(   ... َمْغِفَرةاً  ِمْنُهْم  احِلَاِت  ال�صَّ َوَعِمُلوا 
هنا  )من(  فـ  عظيما،  واأجرا  مبغفرة  ال�ضحابة  و�ضلم-  عليه  اهلل  -�ضلى  حممد 
والعمل  باالإميان  مو�ضوف  كلهم  ال�ضحابة  الأن  للتبعي�س  اجلن�س...ال  لبيان 

ال�ضالح«)51(.

ال  حتى  هذا  اأو  للتبعي�س  ال  اجلن�س  لبيان  هنا  )من(  »اإن،  قال:  فلماذا 
يطعن طاعن يف اأحد ال�ضحابة اأو بع�ضهم ليخرجهم من ذلك الف�ضل واالإكرام 
التاأويل فهو رد مبا حدث ومبا  الباب على املتاأولني بهذا  العظيم، وهكذا يغلق 

قد يحدث.

ابَُهُم  �ُصوِل ِمْن بَْعِد َما اأَ�صَ ِ َوالرَّ الَِّذيَن ا�ْصتََجابُوا لِلَّ وي�ضبه ذلك قوله تعاىل: { 
الَْقْرُح ِللَِّذيَن اأَْح�َصنُوا ِمْنُهْم َواتََّقْوا اأَْجٌر َعِظيٌم })52(، قال الرازي: »)من( يف قوله 
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واتقوا  والر�ضول  ا�ضتجابوا هلل  الذين  الأن  للتبني  منهم،  اأح�ضنوا  »الذين  تعاىل: 
كلهم ال بع�ضهم«)53(.

اأنف�ضنا  وجدنا  الداللة  حمتمل  ن�س  يف  معنى  نفهم  اأن  حاولنا  وكلما 
م�ضطرين اإىل ما ي�ضمى: ان�ضمام القرينة التي جتعلنا نفهم معنى ق�ضده املتكلم اأو 
�ضاحب ال�رضع وهذه القرينة قد تكون م�ضاحبة للن�س اأو خارجة عنه. ونتعامل 
مع هذه احلروف »كمورفيمات« ح�ضب م�ضطلح املحدثني وما ترتكه من اأثر 

على معنى الكالم.

الهوام�ص

من  ال�ضيب  متثل  وقد  و�ضلم -  عليه  اهلل  النبي - �ضلى  اأدرك  احل�ضحا�س  بني  عبد  �ضحيم  )1(   هو 
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1398هـ/ 1978م، ط 2، ج 352/5. 

)31( التف�ضري الكبري الرازي، االإمام فخر الدين حممد بن عمر التميمي البكرى . دار الن�رض  بريوت 
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�س: 242. 
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)33( املائدة : 38.
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)48( التف�ضري الكبري، للرازي، ج 19/3.
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)53( التف�ضري الكبري، الرازي، ج 99/3.
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قائمة امل�صادر واملراجع

)1(   االإتقان يف علوم القراآن، ال�ضيوطي، املكتبة الثقافية، بريوت لبنان، ج 1. اأ�ضا�س التقدي�س يف 
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�ضوريا.
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- �ضنة 1980م.
التف�ضري الكبري الرازي، االإمام فخر الدين حممد بن عمر التميمي البكرى. دار الن�رض ، بريوت      )7(

1398هـ  1978 م، ط 2 ، ج 5.
�ضنة:  الثالثة،  الطبعة  االإ�ضالمي،  املكتب  اأديب �ضالح،  االإ�ضالمي،  الفقه  الن�ضو�س يف  تف�ضري     )8(

)1404هـ/1984م(، ج 1.
)9(   دالئل االإعجاز يف علم البيان، عبدالقاهر اجلرجاين، ت�ضحيح وتعليـق حممـد ر�ضيد ر�ضا، دار 

الكتب العلمية، بريوت - لبنان، )بدون تاريخ(.
)10(  �رضح التلويح على التو�ضيح ملنت التنقيح يف اأ�ضول الفقه، �ضعد الدين م�ضعود بن عمر التفتزاين 
ال�ضافعي �ضبط وتخريج، ال�ضيخ زكرياء عمريات، دار الكتب العلمية، بريوت - لبنان، الطبعة 

االأوىل، �ضنة )1416هـ/1996م(، ج 1.
)11(  ظاهرة االإعراب يف النحو العربي وتطبيقاتها يف القراآن الكرمي، اأحمد �ضليمان ياقوت، ديوان 

املطبوعات اجلامعية باجلزائر، الطبعة االأوىل، �ضنة )1401هـ/ 1981م( .
)12(  علم الداللة و املعجم، عبدالقادر اأبوري�ضة، دار الفكر للن�رض والتوزيع، �ضنة 1989م. 

)13(  فتـح الرحمن بك�ضف ما يلتبـ�س يف القـراآن اأبو يحي زكرياء االأن�ضاري تعليق  و حتقيق ال�ضيخ 
علـي ال�ضابوين ، دار القراآن الكرمي، بريوت الطبعـة االأولـى  �ضنة )1403هـ/1984م(.

)14( فتح الرحمن بك�ضف ما يلتب�س من القراآن، اأبو زكرياء االأن�ضاري، حققه وعلق عليه حممد علي 
ال�ضابوين دار القراآن الكرمي، بريوت لبنان، الطبعة االأوىل، �ضنة )1403هـ/1983م(.
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)15(  الك�ضاف عن حقائق التنزيل وعيون االأقاويل يف وجوه التاأويل ، اأبي القا�ضم جـاراهلل حممود بن 
عمر الزخم�رضي اخلوارزمي ، دار الفكر  للطباعة والن�رض والتوزيع �ضنة )1399هـ/1979م(.

1998م.   الثالثة �ضنة  الطبعة  الدكتور متام ح�ضان، عامل الكتب  العربية معناها ومبناها.  اللغة    )16(
النهر املار من البحر املحيط، الإمام اأبو حيان االأندل�ضي حتقيق خمر االأ�ضقر، دار اجليل بريوت 

لبنان، ج 2.

*  *  *
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راأي جديد يف الفرزدق

حممد رجب البيومي)*(

وتبادل  الثقافة  باختالف  ع�رص  اإىل  ع�رص  من  النقد  مقايي�س  تختلف 
الأذواق فما قد يعد منطًا رائعًا يف بابه قد متيل به املوازين امل�ستحدثة يف ع�رص 
لحق فتزحزحه كثرياً عن مكانه، واإن كنا نرى فنونًا من القول اجليد ل ينال 
تغري الزمن واختالف الثقافة والأذواق من روعتها الآخذة فالأنها �سدرت عن 
الرفيع، ولقد كان  ال�سنن  الطارئة عن  النزوات  بها  تنحرف  فطرة �سحيحة مل 
�سعر الفرزدق ونظرائه م�رصب املثل يف الروعة واجلمال يف ع�رصه، فكان �سعراء 
النقائ�س اأ�سحاب اجلهارة العالية بني معا�رصيهم، وجعل �سيوخ اللغة والأدب 
كتب  فاأخذت  القري�س،  اأعيان  من  الأول  ال�سف  يف  يعدونهم  ذلك  بعد  من 
الرواية وال�سعر تفي�س مبا يثبت اأقدام الفرزدق وجرير والأخطل على اأر�س �سلبة 
مكينة! ولكننا نقراأ اليوم تراث هوؤلء فال نه�سُّ لأكرثه ومنيل عنه اإىل غريه من 
معا�رصيهم، اإذ اإن اأمثال جميل بن معمر وكثري عزة والكميت هم اأقرب كثرياً 

اإىل عواطفنا ممن ت�سدروا لزعامة ال�سعر الأموي، و�سارت بذكرهم الركبان.

)*(  باحث وأكاديمي مصري.
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اإن قارئ ال�سعر املعا�رص يتطلب من ال�ساعر اأن يف�سح اأماد �سعوره، واأن 
يعرب له عما يدق من الأحا�سي�س الناب�سة يف �سعاب النف�س، كما يقع من نف�سه 
اأطيب موقع حني يراه يعمق من نظرته، وي�سيف اإىل ر�سيده الذاتي من األوان 
احلنايا  الهواج�س يف  األطف  به عن  يك�سف  ما  النفعالت  امل�ساعر و�رصوب 
وال�سلوع؟ و�ساعر كالفرزدق ل يرفد قارئه مبا ي�سبع جوعه الوجداين، اأو يعلو 
بنظرته الإن�سانية، لأغالل قيدت قدميه ورمت به يف م�ستنقع بغي�س من التكرب 
�سططًا حني  الفرزدق  اأننانكلف  ظان  يظن  وقد  والهجاء،  والوقيعة  والفح�س 
اأ�رصنااإليهم  نطلب منه ما لي�س يف طوقه،ولكننا نرى لدى بع�س معا�رصيه ممن 
ما يروي ظماأ املتعط�س اإىل الري من اأ�سفى الينابيع ال�سعرية؟ فتجزم اأن القول 

بزعامة �سعراء النقائ�س قد اهتز اهتزازاً ع�سف ببنيانه اأوكاد!

فمن املعرة اأن حتتفل بقوم يتقاذفون بالأو�سار ويتمرغون يف الأوحال 
ونرتك جوارهم �سعراء جميدين عزفوا على اأوتار �سادقة وت�سمعوا اإىل هواتف 
الوجدان ت�سمع من ي�سطلي بالتجربة ويتحرق بال�سعري، فاأتوا مبا ميالأ القارئ 
ن�سوة وطربًا حني يرى نب�سات اخلوالج وهم�سات الهواج�س تف�سح عن نف�سها 

يف �سعر رقيق، ولنريد هنا اأن يجمح بنا القلم اإىل غري الفرزدق.

فلنعد اإليه متمهلني، يقول القدماء من �سيوخ الأدب اإن الفرزدق قد حفظ 
ثلث الغريب يف اللغة واأنه �سجل تاريخ القبائل بحيث �سار �سعره ديوانًا لأكرث 
مفاخر اجلاهلية ومثالبها! وذلك ما يجعله �ساحب ال�سدارة بني معا�رصيه، وقد 
وتدوين  الغريب  تقييد  الأوىل هي  ال�ساعر  ر�سالة  نعّد  كنا  لو  القول  يقبل هذا 
اأخبار القبائل واحلروب! ولكننا نعلم اأن رجال املعاجم من اللغويني قد تكفلوا 
بالغريب اإىل حد ل ي�ستطيعه اأقدر ال�سعراء كما اأن املوؤرخني قد دونوا الأخبار 
ال�ساعر  ر�سالة  اليوم  نعد  ونحن  ديوان!  يف  �ساعر  يبلغه  ل  تدوينًا  والأحداث 

بعيداً عن الغريب واأبناء القبائل دون نزاع!

وكنت اأظن اأن مقيا�س �سيوخنا القدماء قد وقف عند ع�سورهم املا�سية 
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دون اأن يجد التحبيذ من املعا�رصين،ولكن راأيت باحثًا فا�ساًل ي�سع كتابًا عن 
الفرزدق فيقول فيه:

»واأما متثيله العربية يف ف�ساحتها و�سواردها وتاريخ العرب يف مناقبهم 
�سعر  لول  وقيل  العربية  ثلث  لذهب  الفرزدق  �سعر  لول  قيل  و�سمائلهم حتى 
تراكيبه  و�سحة  مفرداته  لكرثة  فذلك  النا�س،  اأخبار  ن�سف  لذهب  الفرزدق 
وجزالة اأ�سلوبه، وا�ستمال �سعره على الغريب واأوجه التعابري الف�سيحة، ووفرة 
ما ت�سمنه فخره وهجاوؤه ومدحه من اأخبار العرب واأيامهم ومفاخرها ومثالب 
من يهجوهم يف اجلاهلية والإ�سالم، خذ مثاًل لذلك نقي�سة من نقائ�سه مع جرير 
وجتد فيها من �سحة اللغة وف�ساحة الأ�سلوب وجزالة الرتكيب ور�سانة القافية 
وعراقة العربية مع �سيء من الغريب كما جتد كثرياً من اأخبار العرب يف اجلاهلية 
والإ�سالم، فلو جمع باحث مفردات الفرزدق التي ا�ستعملها يف �سعره لكادت 
تكون معجمًا، ولو توفر على ترتيب ما فيه من الأخبار واحلوادث واملفاخر 
اجلاهلية  حلوادث  تاريخًا  جلمع  واخلرافات  والأ�ساطري  والعادات  واملغازي 

وحياتها الجتماعية«.

هذا بع�س ما قاله الباحث اجلليل الأ�ستاذ خليل مردم يف كتاب له عن 
الفرزدق وهو �سدى ملا يردده ال�سيوخ عن الفرزدق ولعلنا نعرف اأن روؤبة بن 
العجاج وغريه من الرجازين كانوا اأكرث غريبًا من الفرزدق، وقد اأمدوا املعاجم 
الغريب  اإذا كان  القوم يف م�ستوى واحد  لدى  يقفون معه  فهل  اأمّد  مما  باأكرث 
حلوادث  تاريخًا  الفرزدق  �سعر  يكون  اأن  اأما  للملهمني؟  اأوىل  ف�سيلة  لديهم 
العرب يف اجلاهلية والإ�سالم كما قال الباحث الفا�سل فهذا ما نعجب له، لأن 
الفرزدق ي�سري اإىل يوم ما من اأيـام العـرب جمرد اإ�سارة اأو يلـم مبوقـعة ما اإملـامًا ل 
يتجاوز البيت ثم يرتكها اإىل غريها دون اإي�ساح! فهل يكون هذا املرور الطائر 
راأ�س مو�سوع مل  يو�سع على  يزيد عن عنوان  العربي وهو ل  للتاريخ  تدوينًا 
يكتب! اإن �رّصاح النقائ�س من اأمثال اأبي عبيدة بن معمر املثنى هم الذين كتبوا 
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تاريخ القبائل والأحداث، ولو اقت�رص الباحثون على ما قاله الفرزدق ما وجدوا 
�سيئًا يقال، ولنا اأن ن�رصب املثل بق�سيدة البو�سريي ال�سهرية يف مدح الر�سول 
بدر  باأ�سماء  اأملت  �سلم« حيث  بذي  تذكر جريان  »اأمن  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 
البو�سريي  اأن  اأفندعي  العرب،  اأيام  ببع�س  الفرزدق  اأمل   كما  وحنني،  واأحد 
القراآن  مف�رصي  اأن  اأم  اأ�سمائها،  اإىل  اأ�سار  اإذ  النبوية  الغزوات  تاريخ  حفظ  قد 
وموؤرخي ال�سري وكتاب التاريخ هم الذين حفظوا هذه الوقائع كما حفظ اأيام 
ل  بحيث  الو�سوح  من  الأمر  اأظن  الإخباريني،  من  عبيدة  اأبي  اأمثال  العرب 

يحتاج اإىل مزيد.

نحن نعرف اأن الأدب احلي �سورة النف�س احلية ذات النوافذ املت�سعة التي 
نفو�س مظلمة  ال�ساعرية  ترزق  ما حولها، وقد  والب�سا�سة على  بالأن�س  تفي�س 
متوج باحلقد والكراهية وتفي�س بالتعا�سة والأنانية على النا�س ولكن البون بعيد 
املوح�س  واأن�س  احلزين  �سلوى  تكون  الأوىل  النف�س  فاآثار  واإنتاج،  اإنتاج  بني 
ل ت�ساأم على التكرار، ول ينطفئ بريقها باملراجعة واملعاودة، واآثار الثانية قد 
جتد من يعجب بها اإعجاب العقل الدار�س، لالإبداع يف ر�سم �سورة اأو اإحياء 
الإح�سا�س  يو�سد دونها جوانب  العقلي وحده  الإعجاب  م�سهد ولكن هذا 
فال يعود اإليها القارئ ُين�سد يف اأفيائها رو�سة غناء حني يكربه هم اأو يظلم يف 
عينه بطريق، قد تكون اأهاجي ابن الرومي رائعة من الناحية الفنية، ولكن هل 
تقراأ بن�سوة واإح�سا�س وتعاود بلذة و�سغف كما ُيقراأ بكاوؤه لل�سباب ورثاوؤه ملن 
الناحية  من  الفرزدق  واأهاجي  الرومي  ابن  اأهاجي  الغانيات، وبنينْ  يع�سق من 
العميق  والغور  البارز  ال�سطح  بني  امل�سافة  تقطع  اأن  يلزمك  �سا�سع  بون  الفنية 
لت�سل ما بني ال�ساعرين ومع ذلك لي�ست وحدها مدعاة نبوغه ودليل �ساعريته، 
واإمنا نال ابن الرومي احلظوة لدى القراء مبا هتف به يف غري هذا امل�سمار دون 
نزاع، فهل نال احلظوة الفرزدق مبا هتف به يف غري النقائ�س؟ اإن نف�سه ال�سيقة 
واإح�سا�سه الكز، واأنانيته اجلافية كل ذلك قد وقف حائاًل منيعًا دون اأن يرفد 

بعطاء م�سماح!
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بعواطف  اأمدته  التي  نف�سه  عن  حتدثنا  اإذا  �سيئًا  ال�ساعر  اأفنظلم 
اأ�سل  عنها يف  �سدرت  اإذ  بالثمرة  البذرة  �سلة  باإنتاجه  �سلتها  �سعره،وكانت 
التكوين، واأخذت تنمووت�سب لتعطي يف النهاية �سوراً متعددة منها! لقد ن�ساأ 
الفرزدق يف ظل والد اأريحي يتغنى بالكرم وال�سماحة ويفتخر باإطعام النا�س يف 
اأوقات ال�سدة وعند َكـَلُب ال�سنني، وقد انت�سى ال�ساعر انت�ساء املباهاة والأريحية 
ملا مل�س من مكانة والده، واأخذ يتمدح بذكره متدحًا جعل �سليمان بن عبدامللك 
ي�سيح عنه، ويبعده من جمل�سه يف بع�س اأوقات نفوره، فهل دعاه هذا العتزاز 
بالوالد الكرمي اأن يحذو حذوه يف اإيثار مكُرمة حني متتلئ يده باملال؟ هل اأورثه 
هذا ال�سيد املاجد علواً يف الهمة تدفعه اإىل بع�س الرتفع والعتالء؟ اإن موؤرخيه 
يذكرون اأنه وفد على املدينة يف بع�س اأوقات اجلدب ي�ستجدي النا�س يف غلظة 
اإىل وايل  فاجتمعوا  يعني  ما  النا�س  يكن عند  ال�سارم، ومل  بالهجاء  ويتوعدهم 
املدينة اإذ ذاك عمر بن عبدالعزيز و�ساألوه اأن يعطي ال�ساعر ما يريد على اأن ي�سده 
بعد ذلك عن املدينة كي ل ي�سجر القوم بال�سوؤال ثم يتعقبهم بالهجاء وقد نزل 
الوايل على م�سيئة القوم فاأعطى ال�ساعر ثم اأمر من ي�سحبه اإىل خارج املدينة كي 
اأن  ال�ساعر همامة والده ل�ستحيا  ي�ستطيعون، ولو رزق  مبا ل  القوم  يرهق  ل 
يكون مو�سع الت�سول امللحاح يف عام مقحط جديب! واإذا كان هذا الت�سول 
امللحاح بع�س م�سائب ال�سعراء يف عهد الفرزدق! فلي�س الإحلاح فيه مما يجدر 
الذي  الرتفع  هذا  كفه،  و�سماحة  والده  باأريحية  معا�رصيه  على  يرتفع  باإن�سان 
جعله ي�سم �سمعه عن كل مروءة تتاح بل اإنه جاوز مروءة البذل وال�سماح اإىل 
مروءة الإن�ساف والت�سجيع، لقد وفد اإليه ن�سيب ال�ساعر النا�سئ ي�سمعه �سعره 
النا�سئ ل  اأن هذا العبد  ليجد منه كلمة م�سجعة فانقب�س ملراآه ل ل�سيء �سوى 
يجوز له اأن يلحق بركب ال�سعراء، ثم اأخذ ينتق�س اإنتاجه على نحو قاتل مميت، 
حتى اإذا مرت الأيام واأخذ ن�سيب مكانته بني ال�سعراء، عند النا�س ويف بالط 

اخللفاء مل يكتم الفرزدق اإح�سا�سه املتعجرف حني قال عنه:
و������ر ال�����ش��ع��ر م����ا ق�����ال ال��ع��ب��ي��د! وخ�����ر ال�����ش��ع��ر اأ�����رف����ه رج����اال
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البغي�سة ممن ل يقدرون  النعرة  اأدبية ل يع�سدها غريذوي  وتلك ق�سية 
عدل اهلل بني خملوقيه ول يرحبون اأن ي�سعد بع�س النا�س مبا ي�سعدون من حظوة 

واإقبال!

نف�س  يف  متوج  دام�سة  بظلمات  ي�سي  املادي  بالعطاء  ال�سن  هذا   
الفرزدق، واأ�سد منه دلياًل على جفاف طبعه ون�سوب اإح�سا�سه هو موقفه من 
ار، فقد مات والداها واأ�سبحت يف حاجة اإىل ويّل اأمر من اأقربائها  ابنة عمه النوَّ
بها،  القرتان  يريد  عليها خاطب كفء  وفد  وقد  النا�س،  اأمام  بل�سانها  يتكلم 
فاعت�سمت  اللدات  بني  الطاغية  فرحتها  تعلن  اأن   - العذراء  ت�ساأ - حلياء  فلم 
اأمري و�سي�سدر راأيه يف  ابن عمي وهو ويل  الفرزدق  اإن  بال�سكوت، وقالت 
الرف�س اأو القبول معتقدة اأن ال�ساعر �سيبادر بالرجوع اإليها لينطق عن وجدانها 
وي�سدر عن اأمرها، ولكن ال�ساعر جمع النا�س ليعلن اإليهم اأن النوار قد فو�ست 
م�سيبة وقعت على  واأية  تلك؟  مهزلة  اأية  له!!  اختارها زوجة  واأنه  اأمرها  اإليه 
ار حني علمت ذلك؟ لقد خرجت ثائرة مغ�سبة ناقمة ت�سب الفرزدق  راأ�س النوَّ
وتزدريه يف مالأٍ من قومه! ولو كان لديه �سبابة من ال�سعور احلي لرتاجع عن 
موقفه، ولكنه ت�سدد وبالغ يف اإكراهها الغا�سب حني ا�سطرها اإىل الذهاب اإىل 
زوجة عبداهلل بن الزبري لت�ستعني ب�ساحب الأمر على ابن عمها الكريه، وذهب 
وكانت  ق�سيته!  يف  معه  ليقف  ويرت�ساه  ميدحه  الأمري  اإىل  ناحيته  من  ال�ساعر 
ار اإىل قبول الفرزدق مرغمة وعا�ست معه وهو  مفاو�سة طويلة ا�سطرت النوَّ
اأمرها،  الغا�سب يف  ب�سلوكه  ي�سيق  اأن  النافر منه دون  اإح�سا�سها  يعلم حقيقة 

حتى اأراحها اهلل بعد لأي ففارقت حياته وحياة النا�س!

جوانب  ي�سيء  مما  املراأة  من   - �ساعر  اأي   - ال�ساعر  موقف  كان  واإذا 
بعامة  النا�س  ومن  بخا�سة  النوار  من  ال�ساعر  موقف  فاإن  ال�سخ�سي،  �سلوكه 
لدى  ال�سائب  النقد  مرمى  جعله  بحيث  و�سعوراً  �سعراً  بالفرزدق  هبط  قد 

املن�سفني!
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اإن  القربى  رحمة  عن  تنبئ  دمعة  عليها  ذرف  فهل  النوار!  ماتت  لقد 
بيته  ابنة عمه و�سيدة  الفرزدق على  القرين؟ كال مل يذرف  مل تدل على مودة 
دمعة ترتقرق يف بيت من ال�سعر، وقد يكون علمه الأكيد ب�سعورها املت�سايق به 
اأورثه ق�سوة وجتلداً على رحيلها املفاجئ! ولكن الأمر يف ذلك لي�س اأمر النوار 
راء فاأظهر ا�ستخفافًا مب�سيبتها  وحدها، بل اأمر املراأة بعامة فقد ماتت زوجته َحدنْ

واأف�سح عن �سعوره الغا�سب يف قوله:

فهذا قول جاف بغي�س ينبئ عن �سعور متبلد! اإذ اإن �ساحب الإح�سا�س 
مفقود،  اأهون  ابنة  اأو  اأختًا  اأو  اأمًا  اأو  زوجة  املراأة  تكون  اأن  ي�ستنكر  الطبيعي 
ويرى اأن رزيتها لي�ست اأهون الرزية لمرئ غريها عاجز! ومل يكن هذا القول 
�سلوك  وقتيًا عن راأي عار�س ولكنه دليل  تعبرياً  الفرزدق  البغي�س من  اجلاف 
طبيعي يلتزمه ال�ساعر ويرت�سيه، حتى كان من انتقاداته ال�سارخة جلرير اأنه رثى 
زوجته! فقد عّد الفرزدق ذلك نقي�سة �سائنة اقرتفها خ�سمه العنيد، فهي اإذن 
مما ي�سلح للمهاجاة والتعبري، ومل يتورع الرجل اجلايف الغليظ اأن يهجو زوجة 

جرير الراحلة دون موجب فيقول رداً على بكاء جرير:

تقطعا ق���د  و���ش��ل��ه  ب�����ش��يء  وك���ي���ف 
ت�شع�شعا ق��د  م��رم��و���ش��ة  ع��ل��ى  ت���راب���اً 
تقنعا م���ن  اأ���ش��ح��اب��ه  يف  امل����رء  ع��ل��ى 
ع��ل��ى ام������راأة ع��ي��ن��ي اإخ�����ال ل��ت��دم��ع��ا
رزي������ة م������رجّت ال���������روادف اأف����رع����ا!

دونها وال���رب  ح���دراء  ُزْر  يقولون 
ب��زائ��ر ع��ل��ى  ع���زت  واإن  ول�����ش��ت 
ن��ال��ه امل����وت  اإذا  م��ف��ق��ود  واأه�����ون 
تكن ومل  بكيت  خ��زي��ر  اب���ن  ي��ق��ول 
ع��اج��ز غ���ر  الم����رئ  رزء  واأه������ون 

وع����ار ع���ل���ي���ك  ع���ان���ي���ٌة   ٌ خ������زي 
ج����زع����اً غ������داة ف���راق���ه���ا االأع����ي����ار
ق��ع�����ش��اء ل��ي�����س ل��ه��ا ع��ل��ي��ك خ��م��ار
ه��ل��ك��ت م���وق���ع���ة ال���ظ���ه���ور ق�����ش��ار
ي����زار ال���ق���ب���ور  دخ�����ل  اإذا  م���ي���ت���اً 

ك���ان���ت م��ن��اف��ق��ة احل���ي���اة وم��وت��ه��ا
بكى لقد  االأت���ان  على  بكيت  فلئن 
مثلها وع��ن��دك  ام����راأة  ع��ل��ى  تبكي 
ول��ي��ك��ف��ي��ن��ك ف��ق��د زوج���ت���ك ال��ت��ي
اأرى وال  احل���ي���اة  يف  ال���زي���ارة  اإن 
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والبيت الأخري ي�سري اإىل مطلع ق�سيدة جرير:

لبع�س  ع�رصها  يف  نافقة  �سوقًا  وجدت  قد  هوؤلء  اأهاجي  كانت  فاإذا 
الظروف اخلا�سة؟ فليت �سعري هل انحط الذوق الإن�ساين يف جمتمع ال�ساعر 
انحطاطًا جعله يقبل هذه الأبيات ال�سائهة تقال يف هجاء امراأة راحلة مل ت�سلف 
ذنبًا اأو تاأت ب�سيئة؟ اأكرب الظن اأن جمتمع الفرزدق - �ساقطًا ما �سقط - قد ثار 
اإح�سا�سه  يف  قاحل  لن�سوب  ذلك  يقول  اأن  قبل  اإذا  واأنه  تلك،  ق�سيدته  على 
املوتى ل  ُتنتهك حرمات  اأن  ياأنف  الإن�ساين يف �ستى ع�سوره  الذوق  فمازال 
ل�سيء اإل لتلم�س الرباعة يف الهجاء، وذكر ما يجوز وما ل يجوز من اأ�سباب 

التنق�س واملالحاة!

لقد كان من �سنة ال�سعر يف الع�رص الأموي اأن ينحو منحى اجلاهليني يف 
افتتاح الق�سائد بالن�سيب ويف هذا من العرتاف مبكانة املراأة وجميل موقعها 
بع�س  افتتح  فقد  يقول،  فيما  عنه  يخرج  اأن  الفرزدق  ما ل ميلك  النفو�س  من 
ق�سائده بالغزل، وقال عن املراأة كثرياً من القول، ولكن غزله املرتدد يف ديوانه 

ذا مقلة عمياء، فاأنت جتدبه من الن�ساذ وال�سذوذ ما تلم�سه يف مثل قوله:

لأن الذي ينحو منحى الن�سيب ل يقول حلبيبته اأخ�سى عليك بنّي اإذ لو 
تيئ�سي منه فقد  اأقوياء كما يقول ل  اأ�سداء  اأبناء  املتهالك ذا  املت�سابي  كان هذا 
على  ين�س  وعالم  للح�سان  يقربه  بعده  �سيء  فـاأي  بعيد  زمن  منذ  �سبابه  ودع 
يكاد  ل  الإح�سا�س  عمى  اإن  واحلنني!  التلهف  مقام  يف  نف�سه  تلقاء  من  ذلك 
املعجبني  جعل  فجوراً  ذلك  فجر يف  وقد  عن حواء،  الرجل يف حديثه  يرتك 
به اأنف�سهم من الكاتبني ي�سيقون مبا �سجل من فح�س واندحر اإليه من اإ�سفاف 
يف  يقول  الفرزدق  عن  التحليلي  املوؤلف  �ساحب  مردم  خليل  الأ�ستاذ  وهذا 

كتابه عن الفرزدق.

ول��������زرت ق�����رك واحل���ب���ي���ب ي����زار ل����وال احل���ي���اء ل��ه��اج��ن��ي ا���ش��ت��ع��ب��ار

دم��ي ط��ل��ب��وا  اإذ  ب��ن��ّي  ع��ل��ي��ك  اأخ�����ش��ى  ي���ا اأخ����ت ن��اج��ي��ة ب���ن ���ش��ام��ة اإن��ن��ي
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»وغزل الفرزدق على ما فيه من جفاء اأ�سدق ما قال من ال�سعر، فهو 
الذي يك�سف عن طبع الفرزدق اجلايف ونف�سه املاجنة ال�رصهة اإىل اللذة، وهو 
غزل �سهواين غري عفيف، فيه فجور وجمون، وعاطفة الفرزدق فيه خ�سنة، وله 
اأ�سخا�س  بني  يدور  الذي  احلوار  ي�سف  وقد  الغرامية  فيه حوادثه  يق�س  غزل 

تلك احلوادث ول�سيما الن�ساء«.

اأما اإن غزل الفرزدق من اأ�سدق ما قال من ال�سعر فاإن كان املراد بال�سدق 
اأطواء النف�س مما يقرب من اأحالم اليقظة ذات ال�رصود الهائم  هو ما يدور يف 
يف دنيا الآمال واملطامح دون اأن ينتقل اإىل عامل الواقع امللمو�س اأقول اإن كان 
املراد بال�سدق هو ما يدور يف املخيلة من الوهم اخلادع فاإن غزل الفرزدق يعترب 
اأنه بطل غرامي  لنف�سه  اأخذ ي�سور  املري�س  الناحية لأن خياله  �سادقًا من هذه 
كان  وما  اجلدران!  ويت�سلق  الفر�س،  وينتهز  اخلدور،  يقتحم  القي�س  كامرئ 
الفرزدق من ذلك يف قليل اأو كثري، ولكن اإح�سا�سه املوؤمل بنفور املراأة عنه لبع�س 
األوان الق�سور الذاتي يف قدرته �ساقه اإىل اأن ينتقم منها فيما يوؤلف من تخيالت 
بالب�سط والت�رصيح  الدكتور حممد كامل ح�سني  تناولها  واأوهام، وتلك حقيقة 
يف العدد العا�رص من جملة جممع اللغة العربية، اإذ اأعلن الطبيب الأديب عن مر�س 
الفرزدق واأثره يف ادعاء هذه الغزوات البا�سلة، واحلق اأن الفرزدق قد ق�سا على 
نف�سه ق�سوة عنيفة - دون اأن ي�سعر - حني افرتى من الأكاذيب ما �سدقه بع�س 
الكاتبني فحكم على غزله بال�سدق، وقد يكون ال�ساعر ممن انحدر يف بع�س 
العالقات ال�سائنة مع بع�س ال�ساقطات ولكنه مع ذلك لي�س البطل املعلم الذي 

يتحدث عن نف�سه فيقول:
ك��م��ا ان��ق�����س ب��ازاآق��ت��م ال��ري�����س ك��ا���رُه

ن���ح���اذره ق��ت��ي��ل  اأم  ف���رج���ى  اأح�����ي 

اأب������ادره ل��ي��ل  اأع���ج���از  واأف����ل����تِّ يف 

واأ�����ش����ود م���ن ���ش��اج ت�����ر م�����ش��ام��ره

ه��م��ا دلّ����ت����اين م���ن ث��م��ان��ن ق��ام��ة

قالتا االأر�س  يف  رجاي  ا�شتوت  فلما 

بنا ي�شعروا  ال  االأ�شباب  ارفعا  فقلت 

اأح��������اذر ب����ّواب����ن ق����د وك�����ا ب��ن��ا
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وقد خدع ذلك غرميه جريراً فقال يف هجائه:

اآخر،  ل�سلك يف هجائه م�سلكًا  ادعاء متوهم  الأمر  اأن  ولو علم جرير 
فذكر اأنه يقول ما يتمنى واأن اأ�سباب ق�سوره الذاتي تعوقه اأن يكون �ساحب 
غزوات واأحداث! وهذا اأوجع للفرزدق واأنكى، لأنه يرى ال�ستهار بالفجور 
حقيقة  على  الوقوف  اأما  ال�سقطات،  هذه  باأمثال  يرحب  جمتمع  يف  مُيدح  مما 
ق�سوره، فتلك التي تهدد ال�ساعر بالويالت، على اأن هذه الأبيات حتمل وثيقة 
وال�سعف  اخلائر،  باجلنب  ملئه  يف  ا�ستهر  قد  الفرزدق  اإذ  واخرتاعها،  تلفيقها 
الطائر ال�سعاع، ومثله يف تهيبه واإحجامه ل يجروؤ على جمازفة �سجاعة يتدىل 
بها من ثمانني قامة، قد يتاح ذلك ل�ساب ج�سور مقدام، اأما الفرزدق الرعديد 
الزائفة، وقد دّوى حديثها يف  اأحالم يقظة حني �سجل مغامراته  فقد كان يف 
القوم لأنها تقيدت يف اأمرا�س ثقيلة من القوايف والأوزان، فهي اإذن مما يتتبعه 

الرواة.

اللغة  �سدنة  لدى  ال�ساعر  مميزات  اإحدى  املجلجل  الغريب  واإذاكان 
والأدب يف القدمي، فاإن هذه امليزة املف�سلة قد اأ�سبحت اليوم اإحدى العوائق 
ال�سارفة عن ديوانه، لأن قارئ ال�سعر القدمي واأكرثه مدح وفخر وهجاء يق�رص 
والأماديح  الأهاجي  بني  يطالع  لعله  ق�رصاً،  الأغرا�س  هذه  علىقراءة  نف�سه 
اأبياته،  خالل  يف  ت�سجيلها  اإىل  ال�ساعر  ان�ساق  التي  اخلا�سة  التجاريب  بع�س 
وهي وحدها ذات اخللود الدائم يف معار�س الفن الرفيع، ولديك �ساعر جهري 
اأم  والهجاء  املدح  لذاتي  واأهاجيه  مدائحه  قراءة  على  اأفتحر�س  مثاًل  كاملتنبي 

ف���ج���اءت ب������وزواز ق�����ش��ر ال���ق���وادم
ل���رق���ى اإل������ى ج�����ارات�����ه ب��ال�����ش��امل
وق�������رت ع���ن ب���اع ال��ع��ا وامل���ك���ارم
م����داخ����ل رج�������س ب��اخل��ب��ي��ئ��ات ع���امل
ط���ه���ور امل����اب����ن امل�������ش���ل���ّي وواق�����م

ف��اج��راً ال���ف���رزدق  اأم  ول����دت  ل��ق��د 
ليله ج���ن  اإذا  ح��ب��ل��ي��ه  ���ل  ي���و����شّ
ت��دل��ي��ت ت����زين م���ن ث��م��ان��ن ق��ام��ة
فاحذروا املدينة  اأه��ل  يا  الرج�س  هو 
عنكمو ال��ف��رزدق  اإخ���راج  ك��ان  لقد 
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اأو  منبثة يف حكمة عميقة  اأبياته  اأثناء  ال�ساعر  القراءة لرتى روح  تتكلف هذه 
احلياة  ترى وجه  واأنت  واملهجو  املمدوح  لتن�سى  اإنك  مريرة،  اأو جتربة  نظرة 
يرت�سم بلونيه العاب�س واملبت�سم يف جتاريب املتنبي ال�سادقة، وقد �ساعد اأ�سلوب 
التي  املنفرات الأثرية  تتبع ق�سائده واإدمان قراءته، خللوه من  الطيب على  اأبي 
الفرزدق من غرابة �سماء، وتعقيد ملتٍو غام�س واأنت جتد  بها ديوان  ازدحم 
اإىل  معًا  انحدارهما  مع  الفرزدق  مبثله  يحظى  �سعر جرير ل  بع�س  على  اإقباًل 
هذه  �سبب  عن  �ساألت  فاإذا  نظماه،  مما  الغالب  الكثري  يف  الإ�سفاف  ح�سي�س 

الإ�ساحة عن �سعر الفرزدق فاعلم اأنها الغرابة املجلجلة والتقّعر الرنان.

تامًا  خلواً  خال  قد  ديوانه  اإن  نقول  حني  الكبري  ال�ساعر  نظلم  ونحن 
من الوم�سات الإن�سانية الباهرة، اإذاإننا نعرث على بوارق هذه الوم�سات يلوح 
القليلة هي  البوارق  وهذه  وال�سباب،  الإقذاع  من  مرتاكم  �سحاب  �سئياًل يف 
التي ت�سمن للفرزدق جانبًا من اخللود والتقدير الفني ال�سائب، ولو جنا ال�ساعر 
ال�ساعرة  نف�سه  اإىل  اأن يجل�س  بيئته ل�ستطاع  واأدران  اأو�سار جمتمعه  قلياًل من 
البوارق الالمعة فتكرث يف �سعره طيوف الإ�رصاق  بع�س الوقت لت�سنح له هذه 
النف�س، �رصيف اخلاطرة، رقيق احل�س حني  الفرزدق �سايف  لقد كان  والبهاء، 
حتدث عن ذئب �سادفه يف بع�س اأ�سفاره بالبادية فقدم اإليه بع�س زاده واتخذه 
ال�سديق  بل�سان  اإىل معاهدته وحمالفته، فحدثه  ي�سمو  اأن  ي�ستحق  اأمينًا  �ساحبًا 

وقال عنه يف تواد وتعاطف.
دع�������وُت ن����ب����اري م���وه���ن���اً ف���اأت���اين
مل�������ش���رك���ان زادي  يف  واإي����������اك 
ع���ل���ى �����ش����وء ن������ارم������ّرة ودخ������ان
مب��ك��ان ي�����دي  يف  ���ش��ي��ف��ي  وق����ائ����م 
ي�شطحبان ذئ���ب  ي���ا  م���ن  م��ث��ل  ت��ك��ن 
اأخ�����يّ�����ن ك����ان����ا اأر�����ش����ع����ا ب��ل��ب��ان

�شاحبا ك��ان  وم��ا  ��ال  ع�����شّ واأط��ل�����س 
اإن��ن��ي دون���ك  اأدْن  ق��ل��ت  اأت���ى  فلما 
ف��ب��ت اأق�����د ال������زاد ب��ي��ن��ي وب��ي��ن��ه
وق���ل���ت ل���ه مل���ا ت��ك�����ر ���ش��اح��ك��اً
تخونني ال  ع��اه��دت��ن��ي  ف����اإن  ت��ع�����س 
كنتما وال��غ��در  ذئ��ب  يا  ام��روؤ  واأن��ت 
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هذه النظرة احلانية اإىل الذئب نظرة �ساعر عميق الإح�سا�س حقًا، ولي�س 
يهمنا اأن تكون الواقعة �سادقة اأومتخيلة اإذ اإنها على فر�س تخيلها قد ك�سفت 
هذه  وقد حازت  �سبحاته،  بع�س  ال�ساعر يف  به  يحلم  اإن�ساين عذب  اجتاه  عن 
اأ�سبحت جماًل للموازنة بينها وبني �ساعر  اإعجاب النقد املعا�رص حتى  الأبيات 
فرن�سي حتدث عن الذئب حديثًا يتقارب ويتباعد يف بع�س اجتاهاته مع حديث 
الفرزدق ونطالب ال�ساعر �سططًا حني نطلب منه اأن يكون جميع �سعره يف هذا 
الجتاه، ولكننا ل نطلب منه �سططًا حني نرجو اأن ن�سادف يف ديوانه احلافل مثاًل 
اإىل نف�سه عند  اأن يخل�س  ثانيًا لهذه التجربة الإن�سانية الفريدة، بل حني نرجو 
نزول الكوارث القا�سمة به، فقد مات ولده فحزن حزن الوالد عليه ولو رجع 
اإىل ذات نف�سه ك�ساعر مفجوع ل�رصخ �رصخات الوالد احلزين، ولكنه لغلٍظ يف 

طبعه تنا�سى املوقف، ووقف على القرب يتقبل العزاء من النا�س وهو يقول

وقد داهمه القدر ثانية بخطف ولد اآخر، وهي كارثة مكررة جديرة اأن 
تلب�س الوالد حزنًا طويل الأمد عميق اجلرح، وجديرة اأن جتعل ال�ساعر ير�سل 
زفرة م�ستطيلة قي ق�سيدة ممتدة كاإحدى اأهاجيه التي ت�سل اإىل املائة يف نف�سها 

الطويل وقد كان ال�ساعر حزينًا حقًا لأنه عرب عن �سجاه الكارب يف قوله:

ولكن حزنه العميق قد انقب�س يف عدة اأبيات ق�سار كنحو ما قدمناه، 
�سعر  له  لبقي  اأوقاته  من  كثري  لنف�سه يف  لو خل�س  الفرزدق  اأن  اعتقادي  ويف 

���ش��ن��ان ����ش���ب���اة  اأو  ب�����ش��ه��م  رم������اك 
ت��ع��اط��ى ال��ق��ن��ا ق���وم���ا ه��م��ا اإخ�����وان

اأق���م���ن���ا دل���ي���ًا ب��ع��ده��م وت���ق���ّدم���وا

ف���ه���ل م���ن���ه���ّن م�����ن اأح�������د جم���ري
الأ����ش���ب���ح وه����و خم��ت�����ش��ع ال�����ش��خ��ور
ح��������رارة م���ث���ل م��ل��ت��ه��ب ال�����ش��ع��ر
ف����وؤادي����ن����ا ال���ل���ذي���ن م����ع ال���ق���ب���ور

ال��ق��رى تلم�س  ن��ب��ه��ت  غ��رن��ا  ول���و 
هما واإن  رح���ل  ك��ل  رف��ي��ق��ي  وك���ل 

اأن��ن��ا غ���ر  م��ث��ل��ه��م  اإال  ن��ح��ن  وه���ل 

ب����نِّ����ي اأ����ش���اب���ه���م ق�����در امل���ن���اي���ا
ول����و ك���ان���وا ب��ن��ي ج��ب��ل ف��م��ات��وا
م��ن��ي ت��ه��ي��ج  ن������وار  ح���نّ���ت  اإذا 
ذك���رن���ا اإذا  ال����وال����ه����ن  ح���ن���ن 
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اإليها بت�سجيع اجلماهري  ذاتي فريد وي�ستعاد،ولكن مالحم النقائ�س قد �رصفته 
املتعط�سة اإىل هذا اللون من الكالم، لقد كان املجتمع يف عهد الفرزدق ل يه�ّسّ 
اإل لهذه املقذعات الهجائية فهو يحر�س على روايتها وا�ستعادتها، وقد انق�سم 
املجتمع اإىل فريقني كبريين فريق ينا�رص الفرزدق، وفريق يتع�سب جلرير، وكال 
من  ويوؤجج  موازنات  من  ويثري  ندوات،  من  يعقد  مبا  الوقود  ُي�سعل  الفريقني 
خ�سومات، حتى �سارت اخل�سومة ال�سعرية كاخل�سومة ال�سيا�سية ذات ثرثرة 
الفرزدق  يف�سل  ملن  درهم  اآلف  اأربعة  املتع�سبني  بع�س  قدم  وحتى  وجلاج، 
على جرير، وقد ا�ستعلت احلرب مرة بني جي�س املهلب وقطري بن الفجاءة ثم 
اأعلنت الهدنة فجاأة حلدث جلل، اأتدرون ما ذلك احلدث اجللل، هواأن يتقدم 
من جي�س اخلوارج عبيد بن هالل ليحكم بني الفرزدق وجرير ثم انتهت الهدنة 
عقب احلكومة ال�سعرية لت�ستاأنف احلرب من جديد، وقد كان هذا املجتمع من 
النحدار وال�سوقية بحيث اأخذ يه�س ملنديات جرير املقذعة وقد انحدر فيها 
اإىل م�ستوى رخي�س يوؤ�سى عليه، وجاراه الفرزدق يف انحداره هذا النحدار 
الفا�سحة  باملخزيات   - يديهما  على   - يجلل  ال�سعر  فاإذا  املمتهن،  ال�سوقي 
وميتلئ بالعورات القبيحة، وال�سوءات املنّدية حتى كاأن األفاظ ال�سباب ال�ساقطة 
واأمور اجلن�س الهابطة ووقائع الفح�س املخزية هي وحدها التي تعجب وتروق 
والعجيب كل العجب اأن الأخطل كان اأعف منهما هجاء واأدنى اإىل الت�سدق 
يف اأكرث مما قال، اأما الفرزدق وجرير فقد مترغا يف الوحل مترغًا �سار به الهجاء 
نتنًا بغي�سًا يزكم الأنوف وي�سود الوجوه، واإذا كان من �سيوخ الأدب واللغة لن 
يرى يف النقائ�س �سجاًل لتاريخ القبائل يف اجلاهلية والإ�سالم، فاإن تاريخ هذه 
القبائل، �سّود باملبالغات ال�سعرية الدن�سة اإىل حد مل يعد ي�سلح معه لأن يكون 

تاريخًا �سادقًا ذا حيدة واإن�ساف؟

ويف راأيي اخلا�س اأننا لونزعنا ق�سائد النقائ�س الأموية من ديوان ال�سعر 
الفنية  الوجهة  من  تنق�سه  ومل  النحدار  من  الإن�سانية  كرامة  لأنقذنا  العربي 

اخلال�سة �سيئًا ذا بال.
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واإذاكنت قد طربت كثرياً ملا حكاه الفرزدق عن الذئب، ولبع�س ما قاله 
يف رثاء اأولده، فمن الإن�ساف اأن اأ�سري اإىل بوارق خاطفة مما ي�ستحق يف ديوانه 

كمثل قوله يف اإبلي�س:

ول�ست اأ�ستح�سن هذه الأبيات لباعث ديني قدر ما اأ�ستح�سنها لباعث 
مائة حم�سنة  قذف  اإنه  نف�سه  قال عن  �ساعر هجاء  نفثات  من  نفثة  فهي  اأدبي، 
اإىل نف�سه  من الن�ساء غري ما قذف به الرجال، فاإذا رجع هذا املقذع الفاح�س 
اإليه  هوى  ما  كل  يف  اأ�سقطه  قد  اإبلي�س  اأن  وتذكر  �سمريه  ثورات  اإحدى  يف 
من وهدات، فهو رجوع �سادق يعرب عن جتربة حية كانت �رص اإعجابي بهذه 
الأبيات؟ وقد كان يف ا�ستطاعة الفرزدق - لو �سلم من عقابيل نف�سه ونزوات 
جمتمعه - اأن يهجو دون اإ�سفاف واأن يكون هجاوؤه مقبوًل لدى الذوق والفن 
معًا. وقد �رصب هو املثل لهذا الهجاء العفيف فيما رفعه اإىل الوليد بن عبدامللك 

�ساكيًا جور اأحد اأعماله، وظلمه النا�س مبا يغ�سب من اأموال فقال:

فتلك �سكوى بديعة و�سمت العامل امل�سكو بالغ�سب والقهر، وبلغت 
من هجائه ما يزجي من الإثارة والتهيج؟ وما كان اأحقها اأن حتتذى يف كثري مما 

قيل.

ب����زم����ام ي����ق����ت����ادين  وال  ر������ش�����اه 
ك���ام ذات  ف���ي���ك  ج����روح����اً  اإل����ي����ه 
ع���ل���ي���ك ب�����زق�����وم ل����ه����ا و��������رام

ال�������ش���دور اأدواء  ي���دي���ك  ب���ع���دل 
ال����ب����دور يف  ال�����دراه�����م  ي��ك��ل��ف��ن��ا 
ك����راف����ع راح���ت���ي���ه اإل�������ى ال���ق���ب���ور
جم��ر م�����ن  يل  ه�����ل  اهلل  ي�����ن�����ادي 
و����ش���ب���ي���ان ل���ه���ن ع���ل���ى احل���ج���ور
ن�������ش���ور م���غ�������ش���اب  اهلل  ل����دي����ن 

اأبتغي ب��امل��رء  اإب��ل��ي�����س  ي��ا  اأن���ت  وم���ا 
�شاأجزيك عن �شوءات ما كنت �ُشْقتَني
تلتقي وال���ن���ار  ال���ن���ار  يف  تُ��ع��ّره��ا 

اأم�����ر امل���وؤم���ن���ن واأن������ت تُ�����ش��ف��ي
ف��ك��ي��ف ب���ع���ام���ل ي�����ش��ع��ى ع��ل��ي��ن��ا
واأنّ��������ى ب����ال����دراه����م وه�����ي م��ن��ا
ف��ل��و ���ش��م��ع اخل��ل��ي��ف��ة ���ش��وت داع
واأ������ش�����وات ال��ن�����ش��اء م��ق��رن��ات
داع ل�������ش���ان  الأج����اب����ه����ن  اإذن 
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اإن�سانية بديعة تعد للفرزدق عند كثريمن موؤلفي الأدب  وهناك ق�سيدة 
وهي لي�ست له، بل للحزين الكناين، وقد ذكر ابن خلكان يف ترجمته بالوفيات 
اأو يبلغ ما دونها  اأنها مكُرمة، ولكن ال�سجاعة تعوزه متام الإيعاز حتى يبلغها 
بكثري، فقد ذكروا اأن ه�سام بن عبدامللك قد حج يف اأيام اأبيه وطاف وجهد اأن 
ي�سل اإىل احلجر الأ�سود لي�ستلمه فلم يقدر عليه لكرثة الزحام، فُن�سب له منرب 
وجل�س ينتظر فراغ النا�س مع جماعة من اأهل ال�سام، وبينما هو ينتظر اأقبل زين 
العابدين بن علي احل�سني بن علي بن اأبي طالب وكان من اأح�سن النا�س وجهًا 
واأطيبهم اأرجًا، فطاف بالبيت فلما انتهى اإىل احلجر تنّحى له النا�س من تلقاء 
اأنف�سهم حتى ا�ستلم ف�ساأل اأحد رجال ال�سام عمن هابه النا�س هذه الهيبة فقال 

ه�سام ل اأعرفه، وكان الفرزدق حا�رصاً فقال على البديهة من ق�سيدة طويلة:

و�سجل  الأخبار  بع�س  روته  فيما  الأدب  �سيوخ  من  كثري  يقول  هكذا 
ابن خلكان، ولكن ما حققه املرزباين يف معجم ال�سعراء ينتهي اإىل اأنها للحزين 
الكناين، يف مواجهة عبداهلل بن عبدامللك ل يف مواجهة ه�سام، ون�سج الق�سيدة 
بالقول هكذا،  اأن يجهر  الرعديد مينعه  ُجبنْنه  اأن  الفرزدق، كما  بها عن  يبتعد 
بن  يزيد  يف  كقوله  الطاقة  قدر  به  جاوز  اإغراقًا  الأموية  مدح  يف  اأغرق  وقد 

عبدامللك:

وال���ب���ي���ت ي���ع���رف���ه واحل������ل واحل�����رم
اإل�����ى م���ك���ارم ه����ذا ي��ن��ت��ه��ي ال��ك��رم
وال��ع��ج��م االإ����ش���ام  ع���رب  نيلها  ع��ن 
ي�شتلم ج���اء  م���ا  اإذا  احل��ط��ي��م  رك���ن 
ي��ب��ت�����ش��م ح�����ن  اإال  ي���ك���ل���م  ف���م���ا 
الظلم اإ�راقها  عن  ينجاب  كال�شم�س 
نعم الَءُه  ك���ان���ت  ال��ت�����ش��ه��د  ل����وال 

وط��اأت��ه البطحاء  ت��ع��رف  ال���ذي  ه��ذا 
ق��ائ��ل��ه��ا ق����ال  ق��ري�����س  راأت������ه  اإذا 
ق�رت التي  العز  ذروة  اإل��ى  تنمي 
ي���ك���اد مي�����ش��ك��ه ع����رف����ان راح���ت���ه
مهابته م��ن  ويغ�شي  ح��ي��اء  يغ�شي 
غرته ن���ور  ع��ن  ال��ه��دى  ن���ور  ين�شق 
ت�����ش��ه��ده يف  اإال  الق����ط  ق����ال  م���ا 
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اأن يقول ما  العابدين  ف�ساحب هذه الأبيات ل تبلغ من احلما�سة لزين 
قاله احلزين ا لكناين؟ والفرق بني ال�ساعرين فرق ما بني املاأجور املتطلع والغيور 
الزاهد فكيف يلتقيان؟ هذا بع�س ما عنَّ يل يف اأمر الفرزدق، ول اأحب اأن األزم 
اإليه عن روية ل متنع اخلطاأ ول تبعد  به اأحداً، وح�سبي اأن اأ�سجل ما اهتديت 

ال�سواب.

*  *  *

االأك����ارم امل�شطفن  االأن��ب��ي��اء  ���ش��وى 
ال��ع��وا���ش��م م���ن���زالت  ف��ي��ه��ا  اهلل  م���ن 

امرئ اإل��ى  االأم��ن  ال��روح  اأر�شل  ولو 
ر���ش��ال��ة ه�����ش��ام  ك��ّف��ي  الأت����ت  اإذن 
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بنـاء ق�صيـدة الغـزل العـذري

حممد عدناين)*(

1 - البناء على اختالف الأغرا�ض:
ال�شاعر  ينظمها  التي  الأ�شعار  لطبيعة  مميزا  مفهوما  الغر�ض  يكن  مل 
فح�شب، واإمنا ا�شتغل كموؤ�رش حقيقي للتمييز يف اأجزاء الق�شيدة ومعرفة طريقة 
الأغرا�ض  باقي  تلتف  عليه  حموريا  الغر�ض  هذا  كان  �شواء  بنائها،  وعنا�رش 
بناء  وما جتليات  ؟  الق�شيدة  بناء  الغزل يف  موقع ودور  فما  لغريه،  موؤ�ش�شا  اأو 

الق�شيدة العذرية ؟

من املعلوم اأن ال�شعراء درجوا على افتتاح ق�شائدهم مبعاين الغزل، فربطوا 
احلديث عن املحبوبات باحلديث عن الأطالل لعالقة املجاورة والقت�شاء اأي�شا 
باعثا  كان  الذي  الرئي�شي  الغر�ض  يف  يخو�شوا  اأن  قبل  املكونني،  هذين  بني 
على النظم، وقد ظل هذا التقليد والربط مهيمنا عند اأغلب ال�شعراء يف الع�رش 
اجلاهلي والأموي، وعند بع�شهم يف الع�رش العبا�شي الذي خلخل جل �شعرائه 

هذا النظام املوروث.

)*(  باحث من المغرب.
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البناء العام املوؤطر  اإىل و�شع  ويف قراءة ابن قتيبة لأ�شعار العرب خل�ض 
اأهل  العربية ممثلة يف غر�ض مهيمن هو املدح، قال: »�شمعت بع�ض  للق�شيدة 
والآثار  والدمن  الديار  بذكر  فيها  ابتداأ  اإمنا  الق�شيد  مق�شد  اأن  يذكر  الأدب 
فبكى و�شكا وخاطب الربع وا�شتوقف الرفيق، ليجعل ذلك �شببا لذكر اأهلها 
الظاعنني...، ثم و�شل ذلك بالن�شيب ف�شكا �شدة ال�شوق واأمل الوجد والفراق 
وفرط ال�شبابة ليميل نحوه القلوب وي�رشف اإليه الوجوه ولي�شتدعي به اإ�شغاء 
الأ�شماع اإليه، لأن الت�شبيب قريب من النفو�ض لئط بالقلوب )...( فاإذا علم 
اإليه وال�شتماع له، عقب باإيجاب احلقوق فرحل  اأنه قد ا�شتوثق من الإ�شغاء 
الراحلة  واإن�شاء  الهجري  وحر  الليل  و�رشى  وال�شهر  الن�شب  و�شكا  �شعره  يف 

والبعري«)1(.

العربية  الق�شيدة  وروح  من ج�شد  املنحوت  القتيبي  النموذج  و�شيظل 
القدمية �شاهدا على التزام ال�شعراء بهذا البناء الذي ميكن تعميمه على كل الق�شائد 
ذات الأغرا�ض »املهمة« كالهجاء والفتخار والعتذار، بل والرثاء اأي�شا. وهذا 
اإمتاعية، مقدمة  التي ي�شتهل بها لأداء وظائف بالغية  الغزلية  اأن املقدمة  يعني 
املقدمة  عنا�رش ومكونات  ب�شيط يف  مع حتويل  الأغرا�ض،  تغريت  مهما  ثابتة 
املقرتحة للرثاء، حيث احلديث عن املراأة وحبها واحلنني اإليها وذكر املغامرات 
ل يتالءم وحدث املوت الذي يفر�ض التمهيد له بلحظة تاأمل توحي بالفراق 
التاأمالت  هذه  وكل  بعده.  لقاء  ل  الذي  البعد  على  العميق  واحلزن  والنتهاء 

ماثلة يف الطلل املوحي باملوت والفتقاد، ل يف املراأة املوحية باحلياة واللذة.

يرتدد يف  ن�شه  قتيبة يف  ابن  الذي �شاغه  الت�شور  وقد ظل �شدى هذا 
بالدرا�شة  العربي  ال�شعر  تناولوا  الذين  والغربيني  العرب  الباحثني  اأبحاث 
والتحليل، ففي كتابهما »مقدمة يف حتليل ال�شعر« اأكد الباحثان جون مولينو 
وجويل طامني على هذا البناء، اإذ لحظا اأن الق�شيدة العربية الطويلة »تتكون، 
يليه  قدمي،  حب  ذكرى  ال�شاعر  فيه  ي�شتح�رش  ا�شتهالل  من  رئي�شي،  ب�شكل 
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و�شف لأهم املحطات البارزة يف حياته البدوية وللرحلة، واأخريا مدح واإبراز 
مفاخر املمدوح الذي ت�شتح�رشه الأبيات«)2(.

فيها  مبا  البدوية،  احلياة  و�شف  اإىل  ال�شتهالل  من  التدرج  هذا  ولعل 
الرحلة والراحلة، و�شول اإىل الغر�ض الرئي�شي، هو ما جعل الباحثني يخل�شان 
البواعث  ملعظم  وتخزين  تنوع  ق�شيدة  العربية  الق�شيدة  اأن  مفادها  نتيجة  اإىل 
كامال  املعنى  تنتج  بكيفية  ال�شعري  البيت  يو�شع  اأن  ويجب  اأهمية،  الأكرث 

وم�شتوفيا)3(. 

اإن بناء الق�شيدة العربية القائم على التدرج والتنوع، ل يعني اأنها تعاين 
املعاين  وتداخل  املوا�شيع  غنى  عن  ناجت  تنوع  هو  واإمنا  اأو�شالها،  يف  تفككا 
املالءمة  ب�رشط  حمكوم  تنوع  وهو  الرئي�شي.  الغر�ض  يوجهه  واحد  �شياق  يف 
واملنا�شبة بني اأجزاء الق�شيدة وموا�شيعها حتى حتظى بالقبول وال�شتح�شان عند 
النقاد. قال احلامتي:«من حكم الن�شيب الذي يفتتح به ال�شاعر كالمه اأن يكون 
الق�شيدة  فاإن  منه،  منف�شل  غري  به،  مت�شال  ذم،  اأو  مدح  من  بعده  مبا  ممزوجا 
مثلها مثل خلق الإن�شان يف ات�شال بع�ض اأع�شائه ببع�ض، فمتى انف�شل واحد 
عن الآخر وباينه يف �شحة الرتكيب غادر باجل�شم عاهة تتخون حما�شنه وتعفي 

معامل جماله«)4(.

املوا�شيع/  لتعدد  تعطى  التي  والتعليالت  التربيرات  من  يكن  ومهما 
)املراأة  مبكونيه  الغزل  فاإن  الواحدة،  القدمية  العربية  الق�شيدة  يف  الأغرا�ض 
والطلل( ظل عن�رشا موؤثرا يف بناء الق�شيدة، جملوبا اإىل باقي الأغرا�ض دون اأن 

يتجاوز حدود املقدمة اإىل باقي الأجزاء الأخرى.

الغزل  التحجيم لغر�ض  ينكر هذا  الباحثني  لفريق من  اآخر  راأيا  اأن  غري 
داخل الق�شيدة، وميدد من م�شاحة وجوده داخلها، فهو يف راأيهم مل يبق �شجني 
وتهييئهم  ال�شامعني  واإمتاع  الأ�شماع  �شد  من  بل حتولت وظيفته  ال�شتهالل، 
للمو�شوع »اجلليل«، اإىل الربط بني اأجزاء الق�شيدة، ففي تتبعه لتطور �شورة 
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بالأغرا�ض  وعالقته  الغزل  بتطور  ذلك  وارتباط  اجلاهلي،  ال�شعر  يف  املراأة 
الأخرى داخل الق�شيدة اأكد بهي الدين زيان ح�شول تطور اآخر »يف �شلة هذا 
الفن - الغزل - بالفنون الأخرى التي يعر�ض لها ال�شاعر يف ق�شيدته، و�شلته 
ببناء الق�شيدة اجلاهلية نف�شها، وهذا هو ما يوؤكد  يف ناحية ما لحظه القدماء 
من قبل من اأن هذا الفن كان و�شيلة لأغرا�ض اأخرى... اإنه يف هذا الع�رش الذي 
بلغت فيه الق�شيدة اجلاهلية اكتمالها �شار الغزل مو�شوعا ا�شتغله ال�شعراء من 
اأجل بناء الق�شيدة فنيا، ومن اأجل ربط اأجزائها بالإ�شافة اإىل اأن يكون مقدمة 

وافتتاحا لها«)5(.

اإل اأن هذا احلديث عن املراأة يف مقدمة غزلية ا�شتهاللية، اأو يف مفا�شل 
مرحلة  يف  م�شتقال  حديثا  �شي�شبح  الق�شيدة،  اأجزاء  لربط  ال�شاعر  بها  يتو�شل 
لحقة ليعود مو�شوعا للبحث يف خ�شائ�شه الفنية املميزة له عن باقي الأحاديث 
الأخرى املرتبطة بالأغرا�ض املخالفة له، فعندما �شار احلديث عن املراأة حموريا 
حتيط به الأغرا�ض الأخرى املرتبطة بالأغرا�ض املخالفة له، بات من ال�رشوري 
بهي  قال  الق�شيدة،  عليه  تنه�ض  الذي  الغزل  هذا  املو�شوعات  كل  تالئم  اأن 
الدين زيان: »اإننا نالحظ اأن احلديث عن املراأة قد �شار حمورا تدور حوله اأجزاء 
اأول  يف  املراأة  عن  حديثه  بني  املالءمة  اإىل  يعمد  ال�شاعر  �شار  اإذ  الق�شيدة... 

الق�شيدة وبني حديثه عن هذه املو�شوعات«)6(.

الأغرا�ض  باقي  والتفاف  ال�شعرية  الق�شائد  الغزل يف  وتاأكيدا ملحورية 
حوله يوؤكد بع�ض الباحثني اأن احلديث عن املراأة واحلب »هو املحور الأ�شلي 
الذي تدور يف فلكه اأغرا�ض الق�شيدة الأخرى،  اأو قل اإذا اأردت و�شفا دقيقا 
البذرة  اأنه  الفني واملو�شوعي  القدمية يف جانبها  الق�شيدة  بناء  الغزل يف  لدور 

التي تنتج بقية الثمرات التي تطرحها ق�شيدة ال�شعر اجلاهلي«)7(.

اإذن، مرحلة متقدمة توؤ�ش�ض ل�شتقالل كامل لق�شيدة الغزل عن  اإنها، 
باقي الأغرا�ض، ق�شيدة ذات خ�شائ�ض خمالفة لغزل املقدمة من جهة، ول�شعر 
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املدح والهجاء والرثاء والعتذار والفخر من جهة اأخرى، يقول يو�شف ح�شني 
اإذا ما جاوزنا املقدمات جند ق�شائد م�شتقلة نه�شت بالغزل واأفردت  بكار:« 
بطويلة  لي�شت  اأبياتها،  عدد  يف  متو�شطة  كانت  اأنها  اأكرثها  على  يالحظ  له، 
ول ق�شرية، و�شبب هذا كونها يف مو�شوع واحد، والق�شيدة ذات املو�شوع 

الواحد اإن طالت مرة فاإنها ل تطول كل مرة«)8(.

اإذا كانت ق�شيدة الغزل قد اجتهت –وفق هذه الن�شو�ض- نحو اإدراك 
»الغر�ض«كمقيا�ض  مفهوم  باعتماد  الأخرى  الأغرا�ض  باقي  عن  ا�شتقاللها 
للتمييز، فاإن طرحا اآخر يرف�ض هذا التق�شيم، ويقراأ ال�شعر العربي القدمي باعتبار 
الغر�ض رمزا ل هوية له خارج جملة من التعالقات املتداخلة التي ت�شاهم يف 

بناء الق�شيدة.

2 - البناء وتاأويل الأغرا�ض:
ال�شعرية  النقاد العرب القدامى قد ميزوا يف مفهوم الأغرا�ض  اأن  راأينا 
اأذهان  يف  املفهوم  هذا  ي�شتقيم  اأن  قبل  متفاوتة،  بدرجات  التوفيق  ف�شادفوا 
النا�ض، ويطمئن له الكثري من النقاد املعا�رشين. غري اأنه �شكل عند البع�ض الآخر 
م�شدر ت�شوي�ض واإزعاج وتغليط، فا�شتحق عندهم اأن ُيْنَعت بالبئي�ض وال�رشير. 
و�رشير،  بائ�ض  مفهوم  ال�شعر«  اأغرا�ض  »»مفهوم  رومية:  اأحمد  وهب  قال 
بل لعله اأبعد مفهومات نقدنا القدمي عن ال�شواب واأ�شدها اإيغال يف املغالطة، 

واأقواها تعبريا عن النظرة اجلزئية ال�شيقة وق�رش النظر«)9(.

ومربر هذا الهجوم يكمن يف حماية الق�شيدة العربية القدمية من الت�شظي 
والتي جتعل من  تبنيها  على  النقاد  التي درج  املريحة  الق�شمة  من  الذي حلقها 
الق�شيدة ملتقى جلملة من الأغرا�ض ال�شعرية املختلفة، فتحدثوا داخل الق�شيدة 
الواحدة عن الغزل والو�شف واملدح واحلما�شة واحلكمة وغريها... وهو ما 
اأنكره هوؤلء النقاد غري املتحم�شني لفكرة الغر�ض ال�شعري، وراأوا اأنه تع�شف 

يف حق الق�شيدة وت�شييع لهويتها املتما�شكة.
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ولعل عمال بهذا الطموح، لي�ض غريبا على قراء الن�ض ال�شعري القدمي، 
�شيغة  هو  رموزا،  باعتبارها  الأقل،  على  بع�شها  اأو  الأغرا�ض،  عن  فاحلديث 
والكذب،  ال�شدق  بني  والتخارج  التداخل  حدود  عن  قدمي  حلديث  معدلة 

اخليايل والواقعي يف ال�شعر.

ركوب  يف  القدمي،  العربي  النقد  يف  الإ�شارات  بع�ض  اأ�شعفت  وقد 
الدار�شني هذا الطريق، خا�شة ما ا�شتمل عليه النموذج القتيبي من تفا�شيل يف 
بناء ق�شيدة املديح، والذي ميكن اعتباره منطلقا لكل اجتهاد يف هذا الباب، فاإذا 
كانت معاين املديح تتحول بتحول اأ�شماء املمدوحني واأقدارهم واأن�شابهم...، 
فاإن معاين الغزل الذي ُجِعل مدخال مالئما للق�شائد، وو�شف الرحلة والراحلة 
اأي�شا، ظال على قدر كبري من اجلمود  اأن يكون و�شيطا و�شفيعا  له  ر  ُقدِّ الذي 

لأنهما ارتبطا بال�شاعر ذي املطالب الثابتة يف مثل هذه املنا�شبات.

بها اجلاحظ  بعث  التي  الدالة  الإ�شارات  القتيبي،  النموذج  اإىل  ي�شاف 
بخ�شو�ض تاأويل الأغرا�ض ال�شعرية اإىل رموز، خا�شة ما يتعلق منها بالق�ش�ض 
احليواين. قال: »ومن عادة ال�شعراء اإذا كان ال�شعر مرثية اأو موعظة، اأن تكون 
الكالب التي تقتل بقر الوح�ض. واإذا كان ال�شعر مديحا، وقال كاأن ناقتي بقرة 
من �شفتها كذا، اأن تكون الكالب هي املقتولة، لي�ض على اأن ذلك حكاية عن 
اأكرث  قتلتها. واأما يف  الثريان رمبا جرحت الكالب، ورمبا  بعينها. ولكن  ق�شة 
من ذلك، فاإنها تكون هي امل�شابة، والكالب هي ال�شاملة والظافرة، و�شاحبها 

الغامن«)10(.

النقدية احلديثة  البحوث  تاأ�شي�شا جلملة من  الن�ض كان  اأن هذا  ل �شك 
الغر�ض  تاأويليا جتاوز حدود  توجها  ال�شعري  للن�ض  التي توجهت يف حتليلها 

اإىل الرمز.

هذا  من  القدمي  العربي  ال�شعري  للن�ض  املحدثني  قراءة  اأن  يعني  وهذا 
املنظور، مل تكن طفرة يف فراغ، بل كانت لها اأ�شول موؤ�ش�شة يف النقد العربي 
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القدمي، منتها تيارات احلداثة التي رفعت من درجة اطمئنان النا�ض للموروث 
ِرقة ملا قبلها من  اإىل م�شتوى القلق، فبداأت الأ�شئلة تتداول على األ�شنة النا�ض حُمْ
الأجوبة. وكان ال�شعر، طبعا، مو�شوعا من مو�شوعات البحث الكربى التي 
خ�شعت لتجريب منهجي قاد اإىل نتائج مل يتعودها الباحث القدمي ومن اطماأن 

ه. ملا اأَقرَّ

نقا�ض  من  دار  عما  �شفحًا  ُب  ِ �َشُن�رشْ مو�شوعنا،  طبيعة  مع  وان�شجاما 
َلها  حول ق�ش�ض احليوان يف ال�شعر العربي القدمي، والتاأويالت الكثرية التي اأوَّ
يف  الغرام  ق�ش�ض  وهي  الق�ش�ض،  هذه  من  اآخر  �شقا  و�شنتناول  الدار�شون، 

الق�شائد التي كان احلديث فيها اأثريا اأي�شا عند الكثري من الدار�شني.

وقد اتخذ هوؤلء من ربط ال�شاعر بواقعه مدخال لتربير التاأويالت اعتبارا 
عن  دفاعهم  من  جعلوا  كما  اخلارجي.  والعامل  ال�شاعر  بني  القوي  لالرتباط 
معاجلة  اأثناء  والتجزيئ  الت�شظي  من  نظرهم،  عانت، يف  التي  الق�شيدة  وحدة 
القدماء ومن ذهب مذهبهم لق�شاياها النقدية، م�شوغا لتاأويل املعاين،وتعوي�ض 

احلديث عن الأغرا�ض باحلديث عن الرموز.

الن�ض  ُي�شِقطوا هذين العتبارين، وهم ينظرون يف  القدماء مل  اأن  ومع 
اأن املحدثني �شي�شلكون طريقا خمالفا متاما مبا امتلكوه من جراأة  اإل  ال�شعري، 
يف مناق�شة الق�شايا، م�شنودين مبناهج م�شعفة لتربير جراأتهم يف حماورة الن�ض 

وتقليبه على كل الوجوه املمكنة.

من هذا املنطلق قراأ الأ�شتاذ بهي الدين زيان معلقة احلارث بن حلزة التي 
رافع بها اأمام ملك احلرية عمرو بن هند �شد ال�شاعر التغلبي عمرو بن كلثوم 
يف ال�رشاع امل�شهور بني بكر وتغلب، موؤكدا اأن احلديث عن هند التي ذكرها 
عند  املراأة  �شارت  فقد  واحلب.  الهوى  يكون عن حديث  ما  »اأبعد  احلارث 
احلارث بن حلزة رمزا حلادثة �شيا�شية ي�شري اإليها ول يف�شح، و�شورة تعبريية لها 

م�شمون اآخر غري م�شمونها الظاهر«)11(. فقد علق على قول ال�شاعر:
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بقوله: »مل يكن حديث احلارث عن هند والنار وحزازى حديثا غزليا، 
ال�شمال  فيه عرب  انت�رش  م�شهور  يوم  �شيا�شية وواقعة حربية يف  ق�شة  ولكنها 
على بع�ض القبائل اجلنوبية مب�شاعدة اأمراء احلرية، وكان هذا اليوم ميثل وحدة 

بني القبائل ال�شمالية وعالقة �شداقة وحتالف مع املنادرة اأمراء احلرية«)12(.

 ومل يقف النقاد عند هذه التاأويالت التي تربط بني املطلع الغزيل الذي 
والوقائع  ال�شيا�شية  الأحداث  وبع�ض  الأطالل،  جانب  اإىل  املراأة  فيه  تذكر 
التاريخية، اأو تربط بينه وبني �شذرات من حياة ال�شعراء، واإمنا تعدوا كل ذلك 
اأن  معتربين  واملوت،  احلياة  ق�شية  يف  فل�شفية  بتاأمالت  تت�شل  تف�شريات  اإىل 
ال�شعراء، بهذه املقدمات، يعربون عن اآرائهم يف احلياة وي�شجلون انطباعهم عن 
املوت. ويف هذا يقول الأ�شتاذ ابراهيم عبدالرحمن حممد: »لقد كان القدماء 
واملوت،  احلياة  بني  باملقارنة  اإح�شا�شهم  ت�شخي�ض  يريدون  حني  ال�شعراء  من 
يتخذون من و�شف الأطالل طريقا اإىل ذلك فيوقفون مطاياهم ورفاقهم معها 
على  يحر�شون  كما  احلياة،  وتلك  احلركة  بهذه  اإيحاء  الدار�شة  املنازل  على 
الرياح وحياة احليوان ونزول الأمطار، وما حتدثه يف هذا  اأن ي�شوروا حركة 

اخلراب من خ�شب وتبعثه من حياة«)13(.

اإن الطلل حني يعود خرابا دار�شا يرمز بدون �شك اإىل انتهاء حقبة من 
اإ�رشار  املراأة  لذكرى  ال�شاعر  وا�شرتجاع  واحلركة،  باحلياة  متتلئ  كانت  الزمن 
على رف�ض هذا املوت وجتاوز لأ�شبابه، علما اأن التم�شك باحلب اأحد اأ�شباب 
احلياة، وهكذا يقابل ال�شعراء بني الأطالل/املوت، واملراأة/احلياة، فياأتي حديثهم 
مو�شوما باحلزن والأ�شى وال�شياع دللة على جربوت املوت يف مقابل احلياة. 
ولذلك ف�رشعان ما يخبو �شوت املراأة يف هذه املقدمات لينت�رش �شوت الأطالل 

الْ��َع��ْل��يَ��اُء ِب�����َه��ا  ى  تَ���َل���وَّ اأَِخ��������راً   َر 
��اَلُء ِب����َخ����َزاَزى، َه��ْي��َه��اَت ِم��ْن��َك ال�����صِّ
�����يَ�����������اُء ال�����������صِّ ��ِن ِبَعْوٍد َكَما يَُل�وُح 

َوِب���َع���ْي���ِن���َك  اأَْوَق��������َدْت ِه���ْن���ُد ال��نَّ��ا
َرْت نَ����اُرَه����ا ِم����ْن بَ��ِع��ي��ٍد َف�������تَ�������نَ���وَّ
ْي�� َف�َصْخ�صَ الْ��َع��ِق��ي��ِق  بَ���ْنَ  اأَْوَق��َدتْ��َه��ا 
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للحياة.  اأخرى  للبحث عن م�شادر  �شاقة  الرحلة  لتغادر حيث  الراحلة  زاجرا 
وهو ما يربر الإ�شارات النادرة جدا للمراأة مقارنة بالأطالل، وهو ما يربر اأي�شا 

�شقوط ال�شعراء يف تكرار املعاين والألفاظ يف مقدماتهم.

قال  »لقد  فقال:  الفكرة  هذه  اإىل  نا�شف  م�شطفى  الأ�شتاذ  تنبَّه  وقد 
القدماء اإن امراأ القي�ض بكى وا�شتبكى، ووقف وا�شتوقف. ولحظوا اأن عظمته 
القي�ض  امراأ  اأن  البكاء والوقوف، ولكنهم ظنوا  باأ�شياء يف هذا  ترتبط  ك�شاعر 
ُع بفكرة احلياة الذاهبة،  اأو فاطمة اأو غريهما، فال�شاعر ُيروَّ يبكي طلل عنيزة 
يقف  وال�شاعر  وىل  قد  العمر  من  جانبا  باأن  امل�شتمر  ال�شعور  على  ي�شحو  اإنه 
وي�شتوقف لكي يعالج هذا ال�شعور، لكي ي�شور لنف�شه اأنه حي ميلك عقله زمام 
املا�شي ويعيد تخيله ومتثله، كل هذا وهم ن�شيط، ولكنه ل ي�شتطيع اأن يفرغ منه 
وقد اأخذ هذا البكاء �شكل الطقو�ض اجلماعية، واأ�شبح العقل اجلاهلي م�شغول 

مب�شكلة املوت الذي يتج�شد يف الطلل«)14(.

اإن هذه التف�شريات لرمزية املقدمة الغزلية مبكوناتها اجلوهرية )املراأة - 
ال�شعراء،  فيه  وقع  الذي  التكرار  من  فنيا  م�شداقيتها  تاأخذ  الراحلة(   - الطلل 
نف�شه،  واحلزن  بال�شيغة  الأطالل  وبكوا  نف�شها،  بالأو�شاف  املراأة  فذكروا 
للنظر  للنقاد م�شوغا  التكرار  فاأعطى هذا  نف�شه،  الت�شوير  و�شوروا رواحلهم 
يف هذه املقدمات باعتبارها رموزا ولي�شت اأغرا�شا، كما اأن هذه التف�شريات 
تاأخذ م�شداقيتها من معطى اإن�شاين عام يت�شل بالتفكري الدائم يف احلياة وتاأمل 
املوت، فمادام ال�شعراء اأنا�ض يح�شون ويتاأملون، فالبد لهم اأن يفكروا يف كل 
ما يحيط بهم ويتاأملوا عنا�رشه بدقة، فعربوا عن ذلك باأ�شعارهم مادامت هي 
م�شاعر  عن  املتحدث  بدور  للقيام  واملوؤهلة  اآنذاك،  والفعالة  املتاحة  الو�شيلة 
واأفكار وطموحات النا�ض. وقد كانت مقدمات الق�شائد الف�شاء املالئم لب�شط 
هذه الأحا�شي�ض والتاأمالت حتى يتفرغ ال�شعراء للمو�شوعات/ الأغرا�ض التي 

من اأجلها يبدعون.
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3 - البناء على الغر�ض الواحد:
ا�شتوت ق�شيدة الغزل بنوعيه يف الع�رش الأموي، واأ�ش�شت لهوية خا�شة 
وم�شتقلة ل تنه�ض على التكامل بني الأغرا�ض املحوجة اإىل غر�ض اآخر يلعب 
دور الناظم والرابط بينها، واإمنا على املو�شوع الواحد ذي التلوينات املتعددة 
واملتداخلة، وبهذا التحول يف نظام ال�شعر الغزيل �شيتحول البناء العام للق�شيدة، 
و�شي�شبح احلديث عن بناء الق�شيدة الغزلية العذرية ممكنا، كما �شيتحول فهم 
النقاد والدار�شني لطبيعة البناء عموما، فهم �شيتجاوز مفهوم الغر�ض لينظر يف 
كموؤ�رشات  �شتعتمد  التي  البالغية  والعالقات  بالرتكيب  تت�شل  اأخرى  اأ�ش�ض 
والق�رش وحتول طريقة  للطول  يخ�شع  بناء  العذرية، وهو  الق�شيدة  بناء  ملقاربة 
ال�شاعرة  الذات  بني  العالقات  وتعدد  امل�شاعر،  عن  التعبري  واأ�شاليب  النظم 
واملحبوبة والعنا�رش املحيطة بهما. قال يو�شف ح�شني بكار: »مل يكن لق�شيدة 
الغزل بناء واحد مطرد، فهي اإما جزء من ق�شيدة يف غر�ض من الأغرا�ض وهي 
ما يعرف باملقدمات، واإما ق�شيدة م�شتقلة بذاتها تتفاوت طول وق�رشا بتفاوت 
ال�شعراء وجتاربهم، واإما مقطوعة يف اأبيات حمدودة، وهو اأكرب تطور اآلت اإليه 

ق�شيدة الغزل عند اأكرث ال�شعراء«)15(.

جمرد  البناء  عن  احلديث  يعد  مل  الغزل  لفن  اجلديد  الو�شع  هذا  اأمام 
اآخر داخل الق�شيدة الواحدة، وحماولة  اإىل  مالحظة تدرج ال�شاعر من غر�ض 
اإيجاد مربرات التالوؤم بني هذه الأغرا�ض اأو تاأويلها حلماية الق�شيدة من التفكك 
الذي تتهم به من قبل بع�ض الباحثني، واإمنا اأ�شبح احلديث عن البناء بحثا يف 
العالقات اخلفية والظاهرة بني مكوناتها، وتلم�ض درجة الهيمنة لبع�شها على 
والذوات،  وامل�شاعر  املعاين  بني  والتخارج  التداخل  حدود  و�شبط  بع�ض، 
الغر�ض  ذات  الواحدة  الق�شيدة  داخل  التعبري  اأ�شاليب  يف  التحول  مراقبة  بل 
امل�شاعدة  الو�شائط  تلويناته )ال�شاعر- احلبيبة-  العذري( بكل  الواحد )الغزل 

واملعيقة(.
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وهكذا اأ�شبح التفكري يف بناء الق�شيدة طريقة غري مبا�رشة للت�شاوؤل حول 
حماولة  نف�شه  الوقت  يف  وهو  والثقافة)16(،  البالغة  بني  التداخل  العالقات/ 

للتعرف على اخلا�شية الأكرث متيزا يف الق�شيدة)17(.

الق�شيدة وتتبع  باملهيمنات داخل  املق�شود من ذلك هو ال�شرت�شاد  اإن 
املكونات املوجهة للخطاب ال�شعري �شواء تلك املرتبطة بالإيقاع اأو الت�شوير 

اأو املعجم اأو الدللة.

واملطلع على دواوين العذريني �شيكت�شف اأن الق�شائد ال�شعرية متنوعة 
الهجر-  املوا�شيع  )احلب -  اإن على م�شتوى  تنوعا ل ميكن ح�رش حدوده، 
الكتابة  تقنيات  م�شتوى  على  اأو  العتاب..(   - احلزن   - الأماين   - ال�شكوى 
)الو�شف/ الت�شوير- احلكي- احلوار..(، وهذا التنوع يقود اإىل نتيجة واحدة 
اأمر متعذر كما  العذري  الغزل  لق�شيدة  بناء واحد مطرد  اأن احلديث عن  هي 
اإليه جون  اأ�شار  ما  ال�شابق. وهو  ن�شه  اإىل ذلك يو�شف ح�شني بكار يف  اأ�شار 
مولينو وجويل طامني يف قولهما: »فاإذا كان للق�شيدة بناء، فهذا ل يعني تعميمه 
على كل الق�شائد«)18(، وال�شبب يف ذلك يعود اإىل العجز عن ح�رش احلدود/

الأوجه التعبريية/ الرتكيبة للق�شيدة، وبذلك فبناوؤها متقلب.

اإن تنوع الق�شائد الغزلية العذرية ي�شاف اإىل خا�شية اأخرى متيز ال�شعر 
العذري عموما مرتبطة ببنية هذا ال�شعر من حيث الطول والق�رش. وهي ميزة 
جتعل هذا ال�شعر اأكرث ا�شتجابة للطرح اجلازم ب�شعوبة احلديث عن بناء واحد 
نظام  بني  الغالب،  يف  يتاأرجح،  ال�شعر  فهذا  تعميمها.  ميكن  معلومة  اأبنية  اأو 
املقطوعات والأبيات املتناثرة بني دفتي الدواوين ونظام الق�شائد التي متيل، يف 
الغر�ض احلمال  النظامني هو وحدة  الق�رش، واجلامع بني هذين  جمملها، نحو 
يف  املحبوبة  بذات  عالقتها  يف  العا�شقة  الذات  بتلون  تتلون  متعددة  لأوجه 

عالقتهما باملحيط الذي يرعى هذه العالقة الثنائية.

اإل اأن هذا التقلب يف الغزل العذري بني نظامني، والتعدد يف الأ�شوات 



بناء قصيدة الغزل العذري

20
10

ير 
نا

- ي
هـ 

14
31

م 
حر

 م
، 1

2 
ج

 م
، 3

0 
 ج

ر ،
ذو

ج

92

جـــــذور

وتقنيات الكتابة، ل يعني ول يربر �رشف النظر عن اأ�شكال ومقومات بناء هذا 
ال�شعر. وهذا يعني �رشورة البحث عن بدائل اأخرى تعو�ض تعدد الأغرا�ض، 

بدائل تظل مالزمة للكتابة ال�شعرية يف غر�ض واحد هو الغزل طال اأم ق�رش. 

عليها  تعارف  كما  الق�شيدة  حدود  خارج  متاما  متعذر  الأمر  ولأن 
املهتمون بالإبداع ال�شعري، فال بد من تعيني مناذج �شعرية من غزل العذريني 
حتقق �رشط الق�شيدة اأول)19(، لأنه ل حديث عن البناء اإل بوجود الق�شيدة يف 

حدودها الدنيا على الأقل.

اإن اإخ�شاع اأ�شعار العذريني لعملية اإح�شائية تهدف ت�شنيفها اإىل ق�شائد 
اأو اأبيات ومقطوعات يظهر بامللمو�ض اأن ن�شبة ح�شور الق�شيدة �شئيلة باملقارنة 
هذه  القارئ  اأمام  ن�شع  تو�شيحي  جدول  ويف  الأبيات.  اأو  املقطوعات  مع 
معمر،  بن  جميل  هم:  عذريني  ل�شعراء  دواوين  ثالثة  تهم  التي  الإح�شائيات 

جمنون ليلى وجمنون لبنى.

تبدو هيمنة املقطوعات والأبيات وا�شحة يف اأ�شعار العذريني، اإذ اأكرث 
من ثالثة اأرباع اأ�شعارهم خارج اإطار الق�شيدة، بل اإن هذه الإح�شائيات ل تربز 
املوجودة يف دواوين  الق�شائد  القليل من  فالعدد  الأ�شعار بدقة،  �شورة توزع 
هوؤلء ال�شعراء، اأكرث من ثلثيه ل يتعدى خم�شة ع�رش  بيتا اأو اأقل. كما اأن هذه 

الأ�شعار
جمنون لبنىجمنون ليلىجميلال�شعراء

عدد املقطوعات ون�شبها

عدد املقطوعات والأبيات ون�شبها

املجمــــوع

34

٪ 15.52

185

٪ 84.48

219

٪ 100

62

٪ 20.19

245

٪ 79.81

307

٪ 100

9

٪ 19.14

38

٪ 80.86

47

٪ 100
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الإح�شائيات قابلة للتغري ل�شالح هيمنة املقطوعات والأبيات دائما، فكثري من 
الروايات تروي بع�ض الأ�شعار التي ت�شكل ق�شائد يف هذا الإح�شاء جمزاأة اإىل 

مقطوعات �شغرية خا�شة عند املجنون.

عنرتة  ديوان  يف  الغزليات  من  امل�شكل  اجلزء  اأن  اإىل  ن�شري  اأن  وينبغي 
يغلب عليه طابع الق�شيدة ل الأبيات واملقطعات، لكنها ق�شائد متيل اإىل الق�رش، 
الق�شيدة  من  قريب  بناء  ذات  بيتا  وع�رشين  اأبيات  ثمانية  بني  يرتاوح  فاأغلبها 

اجلاهلية ذات الأغرا�ض املتعددة.

للتبا�ض  نظرا  الإح�شاء،  هذا  من  كثريا  اأ�شقطنا  اأننا  القارئ  و�شيالحظ 
غزلياته باملدح املوجه لبناء الق�شيدة حتى واإن كان غر�شها الأ�شا�ض هو الغزل، 
اأبياتها  عدد  بائية  ق�شيدة   من  اأ�شا�شا  م�شكل  فهو  حزام  بن  عروة  ديوان  اأما 
ع�رشين، واأخرى طويلة جدا تبلغ مائة وواحد وع�رشين بيتا، مع�شدة بق�شيدة 
مكونة من ثمانية ع�رش بيتا لها خ�شائ�ض الق�شيدة الطوية )وحدة الوزن والقافية 
فهو موزع بني  بيتا(  )ثالثون  الباقي  اأما  لها.  تتمة  واملعاين(، وكاأنها  والروي 

اثنتي ع�رشة مقطوعة وبيت منفرد.

فما هي اأ�شكال بناء الق�شيدة العذرية يف ظل هذا التعدد ؟

3-1 - ا�صتثمار النموذج القتيبي :

ل يعني ا�شتثمار النموذج القتيبي ا�شتن�شاخه وحتويل هياكله من ق�شيدة 
املديح ذات الأغرا�ض املختلفة اإىل ق�شيدة الغزل ذات الغر�ض الواحد، اإ�شقاط 
مبا�رش ل يراعي هذا النتقال الهام، واإمنا يعني الإبقاء على حدود مميزة للمعاين 
داخل غر�ض الغزل، ونق�شد بذلك انف�شال الطلل عن احلديث يف املراأة بعدما 

جاورا بع�شهما البع�ض يف النموذج ال�شابق.

املو�شوع  وال�شوق على  واملاآ�شي  والعتاب  فبينما هيمن حديث احلب 
الرئي�شي للق�شيدة، ا�شتقل حديث الطلل باملقدمة، وقد ارتبط هذا  البناء بالق�شائد 
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الطويلة ن�شبيا عند اأغلب ال�شعراء العذريني كما هو احلال يف ق�شائد:«العقيقة، 
بن  لعنرتة  ال�شمال«  ن�شاها وريح  الرجال  فلطاملا بكت  يزورين،  اخليال  اأن  لو 
�شداد، اأو يف ق�شائد اأخرى جلميل واملجنون وقي�ض لبنى مل تو�شع لها عناوين. 

قال عنرتة يف ق�شيدة«لو اأن اخليال يزورين«)20(:

 وقد كان الغراب و�شيلة للتخل�ض من املقدمة الطللية ق�شد الدخول اإىل 
مو�شوع الع�شق الذي غلبت عليه م�شاعر ال�شكوى واحلنني من خالل توظيف 

ال�شاعر للحمامة التي التفت اإليها يف البيت الثامن من الق�شيدة قائال)21(:

وهو البناء نف�شه الذي �شيد به عنرتة معاين ق�شيدة: »ريح ال�شمال«، قال 
يف مقدمتها)22(:

فكان هذا البيت هو الوا�شطة التي تو�شل بها للخروج اإىل ال�شكوى مرة 
اأخرى والتي ا�شتغرقت باقي اأجزاء الق�شيدة، اأي اثنا ع�رش بيتا.

واحلديث عن الطلل يف اأ�شعار العذريني ل يتاأ�ش�ض على ديار مهجورة 
دار�شة توحي  باملوت والنتهاء، واإمنا ات�شع جماله لي�شمل املكان بكل مكوناته 

َوَع���اثَ���ْت ِب���ِه اأيْ�����ِدي ال��ِب��َل��ى َف��َح��َك��ان
���وِم ِج��نَ��ان ِب����اأْق����اَلِم دْم���ِع���ي يف ُر����صُ
ُغ������َراٌب ِب����ِه م���ا ِب���ي ِم����َن ال��َه��يَ��َم��اِن

ُوَف َزَم����ان ��ُك��و �������رُ َدٌة تَ�����صْ ُم�����َغ�����رِّ
بَ���َك���ْي���ِت بَ����َدْم����ٍع َزائ������ِد ال��َه��َم��الن

��م��ال َمَ�������ْت اآث�����������اُرُه ري������ُح ال�����صَّ
يَ��ف��ي�����ضُ ع��ل��ى َم���َغ���اِن���ي���ه اخَل������َوايل
اجَل����َم����ال ذاِت  اأتَ�����َراِب�����ه�����ا  وع�����ن 
�����وؤايل ������صُ ع�������ْن  يَ�������ُردُّ ل  ب���ع���ي���ٌد 
واأْج���������َرى اأْدم����ع����ي ِم����ْث����َل ال�����الآيل

��َج��ان َق��َم��تَ��ْنِ ���صَ ِل�����َم��ْن َط��َل��ٌل ِب��ال��رَّ
اأ�ْصُطرا يَْكتُُب  ْوُق  وال�صَّ ِب��ِه  َوَق��ْف��ُت 
���اِئ���َل���ُه َع����ْن َع��ْب��َل��ة َف��اأج��ابَ��ِن��ي اأُ����صَ

َحَماَمٌة لَ��ْي��ٍل  ُج��ْن��ِح  يف  َه��تَ��َف��ْت  َوَق���ْد 
َح��ِزي��نَ��ًة ِمثِلي  ك��ن��ِت  لَ���ْو  لها  فقلُت 

ْم���ِل ب��ايل ِل�����َم��ْن ط��ل��ٌل ب�����واِدي ال���رَّ
وق���ف���ُت ب���ه ودم���ِع���ي م���ن ُج��ُف��ون
اأُ�����ص����اِئ����ُل ع���ن ف���ت���اِةب���ن���ي ُق������َراٍد
وك���ي���ف يُ��ج��ي��بُ��ن��ي ر����ص���ٌم ُم��ي��ٌل
��َج��ان ���صَ ب���ه  ال����ُغ����راُب  ���ص��اح  اإذا 
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)وادي – جبل، ناحية من بالد..(،  بل جتاوز ذلك اإىل عنا�رش اأخرى ل عالقة 
لها باملكان كالريح والنجم واخليال. وهي تنويعات �شنفرد لها حمورا خا�شا يف 

اإطار اإبراز تنويعات البناء خا�شة على م�شتوى املقدمة.

ال�شاهدة على  املنازل والربوع  القائمة على  الطللية  املقدمة  ثبات  ومع 
حب قدمي جديد، اأو على و�شال ل �شبيل اإىل جتديده، فاإن باقي اأجزاء الق�شيدة 
�شتتو�شع،  اإذ مل تعد جمرد مقدمة تليها ال�شكوى اأو و�شف حما�شن املحبوبة، واإمنا 
�شيدخل عن�رش اآخر مل يتكرر يف اأ�شعار كل العذريني وهو �شعر الفرو�شية الذي 
ميتزج و�شعر احلب عند عنرتة، بل اإنه العن�رش الأكرث ثباتا يف غزلياته مهما تغريت 

املقدمات)من الطللية اإىل التذكرية التاأملية(.

وهو بناء اآخر ثالثي الدعائم )مقدمة فمو�شوع ببعدين: ع�شق احلبيبة 
يف  عنرتة،  خروج  اأن  والواقع  وال�شجاعة(.  احلرب  وو�شف  الذات  تاأمل  اأو 
كثري من غزلياته، من ع�شق املحبوبة اإىل البطولة، ل يعد حتول كبريا يف طبيعة 
املو�شوع، اإذ ع�شق  املراأة وع�شق ال�شيف جاءا متالزمني عند ال�شاعر، اأحدهما 
الهزمية املتكررة )الإخفاق يف  اأحدهما يحيل على  اأن  يدل على الآخر، رغم 
الظفر بعبلة(، والآخر يحيل على النت�شار الدائم )رد الأعداء والنت�شار للقيم 

النبيلة(.

ومن �شور هذا البناء قول عنرتة يف ق�شيدة »العقيقة« )23(:

* * * *

���تَ���َه���لُّ امل���ْع���َه���ِد ط���ل���ٌل ل��ع��ب��ل��َة ٌم�������صْ
ويَ��ْغ��تَ��ِدي ي���روُح  ��َج��ٍن  ���صَ ُذو  فيك  ه��ل 
َت��لُّ��ِدي وب����اَن  َج���َل���ِدي  ب��ه��ا  ِه���َي  اأْو 
��اِل��َف��ِة ال����َغ����َزاِل الأْغ���يَ���ِد م���َرًح���ا َك�����صَ
��َوِد ويَ��رُوُع��ِن��ي ���ص��وُت ال��ُغ��راب الأ���صْ

تَْهَمِد بُ��ْرَق��ة  وب��ن  العقيق  ب��َن   -  1
احِلَمى وادي  يف  الآَراِم  م�����ْرََح  ي��ا 
معامل َدْر�������ضُ  ال��ع��َل��َم��ْنِ  اأْيَ�����ن  يف 
ِجيُدها تَ��ل��ْف��َت  َف��اِت��نَ��ٍة  ��ل  كِّ م��ن   -  2
بالنََّوى ف���وؤاِدي  ي�ْصَجى  كم  عبُل  يا 
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اأجزاء  ثالثة  اإىل  مق�شمة  بيتا  وثالثني  واحد  من  الق�شيدة  هذه  تت�شكل 
وا�شحة املعامل، وهي �شورة لق�شائد اأخرى تبنى بالطريقة نف�شها.

اإن بناء الق�شيدة الغزلية عند عنرتة �شديد الو�شوح، له ن�شقان: اأحدهما 
ثالثي الأجزاء: مقدمة، و�شف املحبوبة اأو م�شاعر ال�شاعر، ثم اخلروج اإىل �شعر 
احلما�شة والبطولة كتتمة حلرب امل�شاعر واحلب، وهو بناء خا�ض بعنرتة ل جند 

له نظريا يف اأ�شعار العذريني الذين عا�رشوه اأو جاوؤوا بعده.

اأما الن�شق الثاين فهو يت�شكل من املقدمة فاملو�شوع/ الغر�ض، وهو ن�شق 
ممتد يف اأ�شعار اأغلب العذريني.

ومن جتليات هذا المتداد ق�شائد جلميل بن معمر اأخل�ض فيها لال�شتهالل 
الطللي على غرار عنرتة، نثبت بع�شها لإبراز جوانب هذا الإخال�ض، قال يف 

اأماكن متفرقة من الديوان)24(:

ال���َف���ْرَق���ِد ��َه��ى يف  ال�����صُّ َف���َغ���يَّ���َب  ف��ي��ه��ا 
ب���اِلإثْ���ِم���ِد ل  ��ْح��ِر  ب��ال�����صِّ م��ْك��ُح��ولَ��ٍة 

تَ��ْخ��َم��ِد مل  نَ�������اُرُه  رْم������ٍح  ���نَ���اِن  ِب�������صِ
��يَ��ِد اأ���صْ ال��ك��ِري��َه��ة  يف  اأْرَوع  ك��ل  م��ن 
وت���رى ال��َع��ج��اَج َك��ِم��ْث��ِل بَ��ْح��ٍر ُم��ْزِب��ِد

َم���األَ���ُف اِئ���ُم  َ ف���ال�������رَّ من�ها  َف����اأدم����اَن 
��ِع��ُف لَ��ي���َ��ايل ُج��ْم�����ل ب��امل��������ودة تُ�����صْ
��َم��اٌل تُ�����َغ��ادي��ه ونَ��ْك��بَ��اء َح��ْرَج��ُف ���صَ
�����يِّ��ُف ��تُ��و ِب���ِه وتُ�����صَ وَج���ْم���ُل املُ��ن��ى تَ�����صْ
��َرُف َم�صْ احَل���يِّ  م��ن  ت��ْف��ري��ٍق  دوَن  لَ���ُه 

اأ���ْرََق��ْت وج��ُوه  على  الِقبَاَب  رفعوا 
وا���ص��ت��ْوَق��ف��وا م���اء ال��ُع��ي��وِن ب��اأْع��ُنٍ

تُها ُخ�صْ ق��د  جم��ُه��ولَ��ٍة  وتُ��نُ��وَف��ٍة   -  3
��يَّ��ِة وتَ��رى  ب��اْك��رتُ��ه��ا يف ف��ْت��يَ��ة َع��ْب�����صِ
والَقنا تَ��ْخ��ِف��ُق  اي��اِت  ال��رَّ بها  وت��رى 

َفَلْفَل�ُف َعْمُرو  اأمِّ  من  ب��رٌد  َعَفا   -  1
َجاِمٌع �ْمُل  وال�صَّ َذاك  اإْذ  ِبها  وَعْهِدي 
ر�ُصوم�ه تَ��ع��فَّ��ْت  ق��ْف��ٍر  م��ن��زٍل  اأِم����ْن 
ِحْقبَة ك��اَن  َم��ا  بعَد  ق��ْف��ًرا  بَح  فاأ�صْ
يَُكن مل  ه��ر  ال��دَّ م��ن  ٌْف  �����رَ ق��ن��ا  ف��َف��رَّ

* * * *

* * * *

* * * *
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ت�هتِ�ف؟ ل��وْرق�����اء  ُج��ْم��ل  على  تْبكي 
وت�غ��رف تفي�ض  اأع����راب  ال��ع��َن  م��ن 
اأع�����رف ذاك  ع�ن  امل���رء  ع��زف  ول��ك��ن 
اأ�صعف ال�ص�رم  ع��ن  ولكني  ���رم��ت 
ت�رف امل��وت  ك��ادت على  اأو  امل��وت  هي 
تتل�ف ال�نف�ض  ك��ادت  اإل  ال��ده��ر  م�ن 

�صمل�ق بي�داء  الي�وم  تخب�رنك  وه��ل 
تخاأل�ق عهدك  ب�عد  ك�ادت  واأح�����دب 
املتبع�ق وال��������واب��ل  ال�ص�با  ون��������ف��خ 
املن�وق العنرتي�ض  ال��وق��وف  وم���ل 
فتلح����ق اللجوج  ال�قلب  تزجر  األ 

ع���ف�������ون وخ������ف م���ن���ه���ن احل���م���ول
ي��������زول ل  دن��ي��������ا  ن��ع��������ي��م  واأي 
ك�����������اأن ال�����������دار  ت��خ��ر م���ا اأق�������ول
ر���ص��ول ح����اج  ذي  ل��ك��ل  ك���������ذاك  
ق�����ف��ا، ي���ا ���ص��اح�����ب��ي، ف��������ص��ائ��اله��ا
ت�������ق���ادم ع���ه���ده���ا وب�������دا ب��اله�����ا
���ص�����واه��ا ���ص��ه�����������م��ا  اأر����ص���ل���ت  اإذا 
ه���داه���ا وراأت  غ��ي��ه��ا  ع��م�����اي��ت��ه 

خ�صف اأم  راأي���ن���ا  اإذ  ذك��������رت�����ك 

�َصَفاه�َ�ًة ظلت  َوْرَق����اُء  هتفت  اأْن 
ِل��ِذْك��ِره��ا البَكاء  ْم��ُع  ال��دَّ نَ���َزَح  وَق���ْد 
وال���تُّ�قى بالعْزف  املَ��ْرء  بَُكاء  ولْي�َض 
طاق�ة بثن  ي��ا  ب��ال�����رم  يل  ك���اَن  ف��َل��و 
ميعة احل��ب  م  الق�لب  ���ص��واد  يف  لها 
م�رة بثن  ي��ا  النف�ض  ذك��رت��ك  وم��ا 

فينطق الق��واء  الربع  ت�صاأل  األ�م   -  2
�صويقة ب��ن  الأرواح  مبختل��ف 
وليلة ي��وم��ا  النكب�اء  ب��ه��ا  اأ�����رت 
عم��ايتي ت��ل��ت  ح��ت��ى  ب��ه��ا  وق��ف��ت 
ل�صف�اهة ذا  اإن  خ��ل��ي��ل��ي:  وق����ال 

والطل�ول امل�����ع��ارف  اأ�صاقتك   -  3
تق�ص�ت ق���د  دن��ي��ا  ف���ذك���رت  ن��ع��م 
حلت اأي�����ن  ب��ث��ي��ن��ة  دار  اأ����ص���ائ���ل 
ر����ص�������ول ي���ب���ل���غ���ه���ا  ذا  ف���م���ن 
باله��ا لب�صت  التي  ال��دار  على   -  4
دار ع��ر���ص��ات  م���ن  يبكي�ك  وم���ا 
فت�وري ت��رم��ي  ال��ت��ي  ب��ه��ا  ذك�����رت 
ت��لت ق���د  ون��ف�����ص��ي  يل  اأت��ي��ح��ت 

* * * *

* * * *

* * * *
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اإن ما مييز هذه الق�شائد هو الطول، فاأق�رشها يبلغ ع�رشين بيتا واأطولها 
اثنني و�شبعني بيتا، وكلها ت�شرتك يف مناجاة ال�شاعر الطلل مناجاة طويلة قبل 
اأو  الرياح  اأو  احلمامة  تكون  ما  غالبا  بوا�شطة  احلب  مو�شوع  اإىل  النتقال 
الأ�شحاب، وهي و�شائط تلعب الدور نف�شه الذي كانت تلعبه الراحلة يف بناء 

ق�شيدة املديح.

ومثل هذا البناء يرتدد يف ديوان املجنون واإن ملرات قليلة كما هو ال�شاأن 
يف قوله)25(:

ويف مكان اآخر قال)26(:

با�شتهالل ذي طبيعة طللية  لبنى ثالث ق�شائد من ديوانه  قي�ض  وافتتح 
ا�شتح�رش فيه الديار العافية قارنا ذلك بلبنى النائية، قال)27(:

عهد م��ن  ذاك  ح��ب��ذا  بل�يلى  وع�����ه��دي 
وجدي على  وج��دا  م�ص�راك  زادن  فقد 
الرن�د م��ن  ال��ن��ب��ات  غ��ض  ف��ن  ع�لى 
اأب��دي اأك���ن  مل  ال���ذي  واأب��دي��ت  جليدا 

�صل�ما ث���م  ���ص��اع�����ة  ع�����وج��������ا  ف��ب��اهلل 
ت���رما من���ها  احل��بل  واأن  لل�يلى 
فاحكما احل��ك��م  ول��ي��ت��م��ا  ف�����ق��د  ع��ل��ي 
ع��ل�����ي ����ص���اله���ا: اأي���ن���ا ك����ان اأظ��ل��م��ا
ال��ن�����ص��ارى ق��د���ض ع��ي�����ص��ى ب���ن م��ري��ا

ترق�ب بي�صة  اأج���راع  م��ن  الأث���ل  ب�����ذي 
يت�قرب ول  ي��دن��ي��ن��ي  ل��ي�����������ض  مب��������ن 
ف��ج�����ن��ا اأري�������ك ف��ال��ت��الع ال���دواف���ع
ب���ه���ا م����ن ل���ب���ن���ى خم������رف وم����راب����ع

الف�رد الأب���رق  على  م��را  خل�����يلي 
جند م��ن  هجت  متى  جن��د  �صبا  ي��ا  األ 
ال�صحى رون��ق  يف  ورق��اء  هتفت  اأاأن 
اأزل ول�م  الوليد  ي��بكي  كما  بك�يت 

خ��ل��ي��ل��ي ه���ذا ال���رب���ع اأع���ل���م اآي�����������ه
م��ودت��������ي ب���ذل���ت  اأن  ت��ع��ل��م��ا  اأمل 
ق�صيتما مل���ا  ب����اهلل  ���ص��األ��ت�����ك�����م��ا 
وب�خلها ب��ودي  ليلى  على  ب��ج��ودي 
كح�ب �صارق  ذر  كل�ما  اإليها  اأح��ن 

ملعه ل��ك  ب��دا  ب��رق  �صنا  اأ���ص��وء   -  1
ن��ع��م اإن���ن���ي ���ص��ب ه�����ن��اك م��وك��ل
ف�راوع اأه��له  من  ���رف  عفا   -  2
ظ��بية اأخ��ي��اف  ف��الأخ��ي��اف،  فغيقة 
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اإل  املراأة  عن  الطلل  ا�شتقالل  هو  املطالع  هذه  كل  بني  يجمع  ما  اإن 
الطللي  )املطلع  الغزل  مكوين  وبني  لبنى،  قي�ض  �شعر  من  الأخري  النموذج  يف 
ومو�شوع احلب/ املراأة وال�شاعر( و�شائط ترتبط ارتباط وجوب بهذا الغر�ض 
خا�شية  يف  ت�شرتك  املطالع  هذه  كل  اأن  والنجوم...كما  والغربان  كاحلمائم 
اإيقاعية مو�شيقية معروفة يف التقليد ال�شعري العربي القدمي، وهي الت�رشيع  الذي 

عد موؤ�رشا على املطلع.

غري اأن امل�شاحة التي ت�شتغرقها هذه املقدمات تختلف يف ق�شائد هوؤلء 
ال�شعراء، فبينما تطول يف �شعر عنرتة وجميل، تق�رش يف ق�شائد املجنون وقي�ض 
لبنى حتى اأنها ل تتعدى يف كثري من الأحيان بيتا واحدا اأو بيتني، ثم ين�رشف 

ال�شاعران اإىل املو�شوع املرتبط باحلب وتلويناته.

كل  ت�شتغرق يف  ل  الق�شيدة  اأجزاء  من  اإل جزء  هي  ما  املقدمة  اأن  اإل 
احلالت ما ي�شتغرقه الغر�ض الرئي�شي، كما اأن املقدمات الطللية هي نوع واحد 
فقط من املقدمات التي تو�شل بها ال�شعراء العذريون لتناول موا�شيعهم الغزلية، 
فكيف يبنى املو�شوع/ الغر�ض؟ وما نوع املقدمات الأخرى التي ا�شتهل بها 

ال�شعراء ق�شائدهم ؟ وهل من ال�رشوري التم�شك باملقدمة ؟

واق���ع ح���م  م���ا  اإن  ال���ب���الد  ب��ب�����ع�����ض 
ع�����ف��ا وت��خ��ط��ت��ه ال���ع���ي���ون اخل�����وادع
ف��ع��ل احل��ل�����ول م���ا  ال���ي���وم  اأب�����ن يل 
ل�������رد ج�������واب���ي ال����رب����ع امل��ح�����ي��ل
غ�������درت وم�������اء م��ق��ل��ت��ه��ا ي�����ص��ي��ل
ق��ل�����ي�����ل ل���ه���ا  وذاك  م���ق���ال���ت���ه���ا 

ل��ق��اوؤه�����ا ي��ح��م  اأن  ل��ب��ي��ن��ى  ل��ع��ل 
اأني�صه ع��ن  خ��ال  ال���وادي  م��ن  بجزع 
ت��ق��ول؟ م��ا  لبنى  رب���ع   ي��ا  األ   -  3
�صب�ا ت�����ي��ب  ال����دي����ار  اأن  ف��ل��و 
ق��ال��ت غ�����داة  ق�����درت  اأن  ول�������و 
منها �صمعت  ح��ن  النف�ض  ن��ح��رت 
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3-2 - البناء احلر/ التنويع :

�شمن  الق�شيدة   ببناء  خا�شا  مقال  طامني  وجويل  مولينو  جون  اأفرد 
تختزل  �شاملة  خطاطة  و�شعا  وقد  ال�شعر«،  حتليل  يف  »مقدمة  كتابهما 
ا�شرتاتيجيات بناء الق�شيدة الفرن�شية، نقرتحها على القارئ بكل عنا�رشها قبل 
ال�شتفادة منها بقدر ا�شتجابة الق�شيدة الغزلية العذرية، بل والتو�شيع فيها اإذا بدا 

ق�شورها على ا�شتيعاب تلوينات هذه الق�شيدة.

ا�صرتاتيجيات البناء)28(

الطللية  املقدمة  من  العذريني  ال�شعراء  تخل�ض  احلر  بالبناء  نق�شد  اإننا 
ثانية،  من جهة  نهائي  ب�شكل  اإلغاوؤها  اأو  اأخرى  مقدمات  واقرتاح  من جهة، 
الذي كان  للتدرج  الغر�ض نف�شه دون المتثال  لبناء  بل ممار�شة احلرية املطلقة 
معمول به من قبل. فنحن اإذ ن�شتعمل مفهوم »البناء احلر«، نقرتب من ت�شغيل 

1 - البناء بالتنويع

اأ - التنويع 
بالتوازي

د- تنويعات حرة

اأ - التدرج 
باحلجة

اأو اجلمع

اأ - 
الت�شل�شل 
ال�شتعاري

ب - التنويع 
باملو�شوع

ب - التدرج
    بالربـــط
    املجازي

ب - النباء
اخلفي

ج - 
التلفيق
 اأو 

الل�شق

3 - األعاب البناء2 - البناء بالتدرج
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الثالث من اخلطاطة خا�شة »التنويعات احلرة«، وهي تنويعات �شنعمل  ال�شق 
على قيا�شها بتغيري اأ�شلوب النظم داخل الغر�ض.

اأ�شلوب  يف  التحول  ملنطق  ي�شتجيب  احلرة«  »التنويعات  مفهوم  اإن 
النظم، وهو ما دفع الباحثني اإىل اعتباره« وللبناء اخلفي طريقتان للبناء تتناغمان 

ومنطق التطور ال�شعري«)29(.

وهو املنطق الذي حكم الق�شيدة الغزلية العذرية �شواء يف الع�رش اجلاهلي 
اأو الأموي باملقارنة مع الأغرا�ض الأخرى.

اأ - التنويع يف املقدمات:
»لي�شمل  »الطلل  مفهوم  من  و�شعوا  العذريني  اأن  اإىل  اأ�رشنا  اأن  �شبق 
املكان بكل مكوناته، فحل الوادي واجلبل وال�شهل... حمل الديار الآفلة، وقد 
كانت هذه اخلطوة �رشورية للخروج من اإ�شار الطلل/ املنازل، والنفتاح على 
واحلمائم  والربق  النجم  ليعانقوا  املكان  ال�شعراء  بها  جتاوز  اأخرى  مكونات 
ال�شعراء  كافة  عند  واحد  �شياق  يف  ال�شتهالل  منزلة  وينزلوها  والطيف، 
العذريني، وهو التذكر املحيل على الأمل يف لقاء احلبيبة، ل التذكر املنكفئ اإىل 

املاأ�شاة واملوت.

من �شور ا�شتثمار ال�شعراء لهذه املكونات يف مطالعهم قول عنرتة بن 
�شداد العب�شي يف ق�شيدة »�شلطان الهوى«)30(.

ال�شعرية  احلركة  هذه  على  الباعث  وهو  الطلل،  حمل  اخليال  حل  لقد 

ال��ع��رى م�����ح��ل��ول  ن�����������ص��وان  مل����تيم 
ع��ن��را ي��خ��ال��ط  م�����ص��ك�����ا  فت�نف��صت 
وال���دم���ع م�����ن ج��ف��ن��ي ق�����د ب���ل ال���رى
م�صفرا �صبحا  ال��ل��������ي��ل  اأع����اد  ح��ت��ى 

الكرى يف  عبلة  خ��ي��ال  اخل��ي��ال  زار 
لبعده�ا لقيت  م��ا  اأ�صكو  فنه�صت 
ث�غره�ا اأق��ب��ل  ك��ي��م��ا  ف�ص�م�متها 
وجه�ها فاأ�ص�رق  برقعها  وك�صفت 
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ب�شكل  ين�رشف  اأن  قبل  ال�شاعر،  به  قام  الذي  ال�شلوك  تفا�شيل  ب�رشد  املوؤطرة 
�شل�ض جدا اإىل و�شف حما�شن املحبوبة يف باقي الأبيات متو�شال بالبيت الرابع 
تغيري  مع  ذاته  بالبناء  تتكرر  نف�شها  واحلكاية  واملو�شوع.  املقدمة  بني  للربط 
اإىل و�شف ذات ال�شاعر املحب(،  مو�شوع احلب )النتقال من و�شف عبلة 
يف  عنرتة  قال  ال�شتهالل.  يف  اأ�شا�شيان  عن�رشان  والتذكر  الطيف  يبقى  بينما 

ق�شيدة »اأتاين طيف عبلة«)31(:

وت�شري الق�شيدة نحو ت�شوير معاناة ال�شاعر وتغري اأحواله يف حب عبلة 
من العزة اإىل الذلة، ومن الأمر اإىل المتثال...

وحتل الريح الهابة من ناحية عبلة حمل الطيف لتذكر عنرتة باحلبيبة وت�شعل 
نار احلنني اإليها، اأو لت�شل بينه وبينها عن طريق ال�شالم والتحية، اإنها واحدة من 

الر�شل الكثريين الذين كانوا �شدة بني العا�شقني ومع�شوقاتهم، يقول)32(:

ثالثة اأبيات اإذن كانت كافية لينتقل عنرتة اإىل و�شف املحبوبة وت�شوير 
مظاهر و�شدة افتتانه بهذا اجلمال،  وهو املو�شوع الذي امتد على م�شافة �شتة 

وع�رشين بيتا.

وقد اأخل�ض عنرتة لهذا البناء يف بع�ض الق�شائد الأخرى الغزلية كق�شيدة 

ال���ل�������ث���ام يف  ث����الث����ا  ف��ق��ب��ل��������ن��ي 
ع��ظ��ام��ي يف  وي�������ص���ع���ل  اأ������ص�����رته 
واأط���ف���ئ ب��ال�����دم��وع ج����وى غ��رام��ي
اأغ��������ار ع���ل���ي���ك ي����ا ب������در ال���ت���م���ام

ط��ف��ا ب���رده���ا ح���ر ال�����ص��ب��اب��ة وال��وج��د
عهدي حفظوا  ول  ق��دري  ع��رف��وا  فما 
البعد على  يوما  ال��دار  ق��رب  اخ��رتت  ملا 
ال��ل��ح��د م���ن  ي���ق���وم  م��ي��ت��ا  ك��ل��م��ت  اإذ 

امل�����ن��ام ع��ب��ل��ة يف  ط��������ي��ف  اأت������ان 
وودع�����ن�����ي ف����اأودع����ن����ي ل��ه�����ي��ب��ا
ب��ن�����ف��������ص��ي اأخ����ل����و  اأن  ول������ول 
لأن اأ����ص���ك���و  وك����م  اأ����ص���ى  مل���ت 

اإذا الريح هبت من ربى العلم ال�صعدي
وذك����رن ق��وم��ا ح��ف��ظ��ت ع��ه��وده��م
مق�يمة اخل���ي���ام  يف  ف���ت���اة  ول�����ول 
حل�ظاتها م���ن  ال�����ص��ح��ر  م��ه��ف��ه��ف��ة 
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»هال �شاألت اخليل يا ابنة مالك« التي افتتحها مبقدمة ا�شتثمر فيها »الريح« )33( 
كوا�شطة بنيه وبني املحبوبة، قال)34(:

وقد كـان هـذا البـيت مدخـال مالئما لفتـح حوار بني الـ�شاعر وعبلة 
عن طريق نداءات متعددة �شادرة من �شاعر مكلوم ومرتاب يف اأمـر املحـبوبـة

)يا عبل ما اأخ�صى، يا عبل ل يحزنك بعدي - هال �صاألت اخليل يا ابنة مالك

                                                 اإن كان بع�ض عداك قد اأغراك(

عند  الغزل  بغر�ض  الرتباط  �شديد  اآخر  مو�شوع  اإىل  ذلك  بعد  لينتقل 
الق�شيدة  يف  �شنوان  البطولة  والفرو�شية/  احلب  حيث  احلما�شة،  وهو  عنرتة 
الغزلية العنرتية، وقد وقفنا عند جتلياته يف ق�شيدة »العقيقة«. ويتخذ جميل بن 
معمر من احلمام الرمز الأن�شب للتهييج واإثارة م�شاعر احلنني، قبل اأن يبني عليه 

معاين ق�شيدة طويلة متقلبة البناء، قال يف مقدمتها)35(:

ب - اإ�سقاط املقدمة:
بداأت الق�شيدة العربية الغزلية تنحو منحى اآخر يف طريقة النظم حيث 
بات اإ�شقاط املقدمات اأمرا عاديا وماألوفا يف اأ�شعار العذريني الأمويني، خا�شة 
وبع�ض  جميل  اأ�شعار  من  كثري  يف  اأ�شقطت  بينما  لبنى،  وقي�ض  املجنون  عند 

ق�شائد عنرتة، واإن اأبقى هذان ال�شاعران على ما يذكر بها )الت�رشيع(.

فهذا عنرتة يتغزل بعلبة دون مداخل يف �شبع ق�شائد من باب »الغزليات«، 
وينوع تنويعا كبريا يف طريقة الكتابة، فتارة يفتتح بو�شف مبا�رش ملفاتن عبلة، 

ح�����ي��اك م�����ن  وح���ي���ي  ال�����ص��الم  ردي 
ن������ران اأ�����ص����واق����ي ب�����������رد ه����واك
م���ن ط��ي��������ب ع��ب��ل��ة م���ت ق��ب��ل ل��ق��اك

ط��رب��ت ف��اأب��ك��ان احل���م���ام ال��ه��وات��ف
وط�����ارف ت��ل��ي��د  ب��ل��ب��ال  ال�����ص��در  ويف 

ري����ح احل���ج���از ب��ح��ق م���ن اأن�����ص��اك
وتنط�في يخف  وج��دي  ع�صى  هبي 
ب��ق��ي�����ة ف���ي���ك  اأن  ل�����ول  ري�����ح  ي����ا 

ط��رب��ت وه���اج ال�����ص��وق م��ن��ي ورمب��ا
ح��زازة قلبي  �صمنت  قد  واأ�صبحت 
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الأمرين، قال مربزا مفاتن  ثالثة يجمع بني  ماأ�شاته، ومرة  اأخرى ي�شور  وتارة 
عبلة قبل اأن يخرج اإىل ت�شوير حمنته)36(:

العذارى«حيث  ق�شيدته »جفون  اقرتحه يف  الذي  نف�شه  املدخل  وهو 
قال)37(:

الو�شف  خال�شة  ق�شيدة  ويف  املقطوعة.  كل  ت�شري  املنوال  هذا  وعلى 
ملحا�شن عبلة يقـول)39(:

ويحول ال�شاعر الو�شف من املحبوبة اإىل الذات، فتظل مداخل الق�شيدة 
على حالها خالية من الطلل اأو البدائل الأخرى املفارقة لل�شاعر اأو املراأة، قال 

يف ثالثة موا�شع من الديوان م�شورا حاله)40(:

القائم  البناء  النوع من  البان« يزكي هذا  ويف مقطوعة »مت�شني كغ�شن 
على ت�شوير مفاتن عبلة والتو�شيع يف ذلك مع اإظهار كلفه وحمنته، قال)38(:

دواء ل���ه�������ن  م�����ا  حل�����ظ  ب�������ص���ه���ام 
م���ث���ل ال�����ص��م��و���ض حل���اظ���ه���ن ظ��ب��اء
اأخ���ف���ي���ت���ه ف������اأذاع������ه الإخ�����ف�����اء

املحا�صد يف  ب�����دا  ب���در  اأ���ص��ف��رت  اإذا 
����ص���وى ف����رتة ال��ع��ي��ن��ن ���ص��ق��م ل��ع��ائ��د
ال��ولئ�����د ب��ن  ال��ب��ان  كغ�صن  ومت�����ص��ي 

ي��ط��ل��ع��ن ب����ن ال���و����ص���ي وال���دي���ب���اج
ق���د ����ص���ورت يف ع��اج ل����وؤل����وؤ  م�����ن 
�����اج رجَّ ن��������ق��ا  يف  ت���رن���ح  غ�����ص��ن 

بالبعد ال��ده��ر  ح����ادث  ق��رب��ي  وب����دل 

اأح����د م��ن ال��ب��ي�����ض ال���رق���اق ال��ق��واط��ع
م����اج����ره ق���رح���ى ب��ف��ي�����ض امل���دام���ع

رم����ت ال����ف����وؤاد م��ل��ي��ح��ة ع�������ذراء
ن��واه�����د ب���ن  ال��ع��ي��د  اأوان  م����رت 
باطني يف  ال���ذي  �صقمي  فاغتالني 

ل��ع��وب ب���األ���ب���اب ال���رج���ال ك��اأن��ه��ا
بها  وم���ا  ت��ع��اد  كيما  �صقما  �صكت 
م�صونة اإل  ت��ل��ق��اك  ل  الب�ي�ض  م��ن 

مل��ن ال�����ص��م��و���ض ع��زي��زة الأح����داج
م���ن ك���ل ف��ائ�����ق��ة اجل���م���ال ك��دم��ي��ة
كاأنها ال��ث��ي��اب  يف  وت��رف��ل  مت����صي 

ال�صد من  �صهام  قلبي  ر�صقت  اإذا   -  1

الراقع خ��الل  م��ن  ال��ع��ذارى  جفون 
واأ�صبحت ال�صجاع  ذل  ج��ردت  اإذا 
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بداية  يف  املقرتحة  الأبيات  هذه  داخل  العنا�رش  تتداخل  اإذن  هكذا 
من  لي�شري  وتتو�شع،  الق�شيدة  اأجزاء  باقي  يف  تتكرر  عنا�رش  وهي  الق�شائد، 
ال�شعب احلديث عن مقدمة وغر�ض، واإمنا عن مو�شوع ميتد من بيت اإىل اآخر 

يرتدد ال�شاعر على تناوله كلما �شنحت له الفر�شة.

وقد �شار هذا النوع من الأ�شاليب يف اإن�شاء الق�شيدة العذرية معمول به 
دومنا حاجة اإىل مقدمات وو�شائط، من جتليات ذلك قول املجنون)41(:

يقول يف خال�شة  نهايتها حيث  اإىل  الق�شيدة  ت�شري  املنوال  هذا  وعلى 
واحد  يف  وامل�شور  ليلى  ج�شد  على  املمتد  اجلمال  هذا  فعلة  تختزل  مركزة 

وع�رشين بيتا)42(:

ق�شائده  يفتتح  لبنى حيث  قي�ض  عند  اآخر  �شكال  املداخل  هذه  وتتخذ 
بالبعد الذي اأ�شبح حقيقة مقررة ل �شبيل اإىل تغيريها، وهو جزء من معاناة كبرية 

وحدي منفردا  ال�صوق  جي�ض  ولقيت 
خدي على  الظالم  يف  ي�ري  ب��ات  ول��و 
واأ����ص���ه���ر ل�����ي��ل��ي وال���ع�������واذل ن�����وم
ي��رح��م ل��ي��������ض  م��������ن  م��ن�����ه ذل  األ�����زم 
ت�����رم ح����رب  ن����ار  ال���ت�������دان  ودون 
ال�����ص��ق��ام ي��������ف��ارق��ه  ل  وج�����ص�����م 
ال���ظ���الم ج����ن  اإذا  دم�����ا  ت�����ص�����ي��ل 
ي���ل���ذ ب�����ه ال������ف������وؤاد امل�����ص�����ت��ه��ام

الفجر ا�صتاأخر  ما  ال�صم�ض  مقام  وقومي 
والث�غر الت�ب�صم  من�ك  ل��ه��ا  ول��ي�����ض 
بدر ول  �صم�ض  عي�نيك  حملت  ول 

�صر يل  لي�ض  ال��ه��وى  يف  ولكن  ينوب 

مانعا ال�صر  م��ن  درع���ا  لها  لب�صت 
قان�عا ع��ب��ل  ي��ا  م��ن��ك  بطيف  وب���ت 
2 - �صاأ�صمر وجدي يف فوؤادي واأك�تم
واأط���م���ع م��ن ده����ري مب��ا ل اأن��ال�����ه
مالك ابنة  ي��ا  منك  ال��ت��دان  واأرج���و 
ال�����م��دام ي�صل�يه  ل  ف�������وؤاد   -  3
ح���ات واأج������ف������ان ت���ب���ي���ت م���ق���رَّ
وه���ات���ف���ة ���ص��ج��ت ق��ل��ب��ي ب�����ص��وت

الب�در اأف�����ل  اإن  ال��ب��در  مكان  اأن���ري 
�صووؤها املنرة  ال�صم��ض  من  ففيك 
كل�ه والب�در  ال�صم�ض  ن��ور  لك  بلى 

ال��ذي  يف  الت�صر  ممود  زال��ت  وم��ا 
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هي الباعثة على النظم واملوؤطرة لكل الق�شائد العذرية. قال يف مكانني متفرقني 
من الديوان م�شتثمرا هذه التيمة )البعد( كمدخل لق�شائد عديدة)43(:

يف  املقدمة  اختزال  اأن  هي  عليها  الت�شديد  ميكن  التي  اخلال�شة  اإن 
اأ�شبح  الق�شيدة حتى نهايتها،  املو�شوع وت�شيريها جزءا منه ي�رشي يف ج�شد 
واقعا ل يثري الكثري من النقا�ض حول بنية الق�شيدة العذرية اخلالية من املقدمة، 

ليتوجه النظر اإىل طريقة بناء الغر�ض نف�شه.

ج - التنويع يف بناء الغر�ض:

ينبغي التذكري هنا اأن التنويع يف بناء الغر�ض يقوم على وحدة املو�شوع/ 
اأو  اإىل غريه، وكل حديث عن عنا�رش خارج ذات املحب  يتعداه  الغزل، ول 
املميزة  املو�شوعية  الوحدة  اأن  اإل  باملو�شوع،  الرتباط  �شديد  فهو  املحبوبة 
للغزل العذري ل تعني وجود وحدة ع�شوية، فالتقلب الدائم لل�شعراء من معنى 
الواحد  اأن املعنى  الق�شيدة، حتى  اأو�شال  لآخر كثريا ما يحدث تقطعات يف 

يتجزاأ بني املقاطع ب�شورة غري منتظمة دون ُلـحمة.

وهذا يعني اأن بناء الق�شيدة العذرية يحتاج دائما اإىل اإعادة التو�شيب، 
اإنه بناء مرن يطاوع الباحث لت�شييد منوذج اأو مناذج حمددة ميكن ت�شنيف كل 
الأ�شعار الغزلية العذرية �شمنها، كما يعني اأن ال�شاعر العذري مل يكن من�شغال 
بكيفية الكتابة بقدر ما كان من�شغال بالإف�شاح عن اآلمه واآماله، واإي�شال �شوته 
اإىل القارئ/ امل�شتمع الذي عليه اأن يتكفل برتتيب الق�شيدة من جديد. اإننا اإذن 
البناء. ولأجل ذلك نقرتح حتليل  اكت�شاف هذا  للق�شيدة ل  بناء  ب�شدد و�شع 

واإن�����ك ال��ي�����وم ب�����ع��د احل�����زم خم��ب��ول
مع�صول اخل�����رات  لها  لبنى  ودل 
وليان�ا م��ط��ال  وع���دت  م��ا  وك���ان  ب��ان��ا 
ح��ران��ا ال��ب��ن  ب���عد  ال��ق��ل��ب  ف��اأ���ص��ب��ح 

متب�ول ال��ي��وم  ف��اأن��ت  لبينى  ب��ان��ت 
نازحة ال��ي��وم  لبنى  عنك  فاأ�صبحت 
م��ن  ال�ق�لب  فهاج  لبينى  بانت   -  2
تاأملها ك��ن��ت  ق��د  م��ن��ى  واأخ��ل��ف��ت��ك 
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معمر  بن  جميل  هما  العذري  الغزل  مدر�شة  يف  متميزين  ل�شاعرين  ق�شيدتني 
�شعراء  من  لغريهما  اأو  لل�شاعرين  بنماذج  التحليل  هذا  تطعيم  مع  واملجنون، 

العذرية اإذا لزم الأمر.

النموذج الأول : قال جميل بن معمر)44(:
ب��ي�����ن اجل��وان�����ح مل ي��ن��زل ب��ه�����ا اأح���د
ك����اأن����ه ح�������ن اأب�������دت�������ه ل��ن�����ا ب�����رد
وال�صه�د امل�����زن  وم��������اء  وال��زجن�����ب��ي��ل 
اأغ������ن ل��������م ي��ت��ب��ع��ه��ا م��ث��ل��������ه ول���د
تنخ�صد البي�ت  يف  بدن�ها  م��ن  تك�اد 
ب�د ول  ب���وؤ����ض  ي��غ��ذه�����ا  مل  ه��ي��ف��اء 
اأود خلقها  ف�����ي  ي���رى  ف�لي�ض  مت��ت 
وال�ص�رد ال��ق��ر  يخ�صى  ح��ن  �صع�اره 
�صبد ل��������ه  ال��دن��ي�����ا  م���ن  ي���ك���ون  األ 
الكمد قلبه  وي�صف���ى  اإل��ي�����ك  ���ص��وق 
واجل�ص�د ال�����روح  اإل  يبق  فلم  قلب�ي 
اأج��د ال���ذي  مث��ل  وج��������دوا  ليتهم  ي��ا 
واقت�صدوا الل�وم  هذا  بع�ض  تفرط�وا  ل 
الكمد ع���روة  م��ن  واآ���ص��ت��ف��ى  مرق��ض 
وجدوا ال��ذي  فوق  به�ا  وج��دت  وق��د 
وردوا الذي  احلو�ض  توردن�ي  �صوف  اأن 
�صم�د ال���واح���د  ع��ن��ي  اهلل  ي��دف�����ع  اأو 

مب��نزل�ة قلب��ي  م��ن  بث�ني��ة  حلت 
ومب�ت�صم بعين���يه�ا  ف��وؤادي  �صادت 
خالط�ه ال��م�صك  ذكي  كاأن���ه  عذب 
ر�ص�ا اإل���ى  حت�نوه  اأدم���اء  وج�ي��د 
ناعم�ة الأط���راف  رخ�ص��ة  رج��راج��ة 
م�وؤزره�ا وعث  خمل�خله����ا  خ���دل 
م��دب�����رة ع���ج���زاء  م��قبلة  ه��ي��ف�����اء 
يجعلها امل��ق��رور  الفتى  حل�اف  نع�م 
ل��ه واأن���ت  ي��صي  اآم���راأ  ي�ص�ر  وم��ا 
ب��ه اأ���ص�����ر  ق��د  م��ب  ف�صي�صتفيق 
مودته�ا �صف�ت  ق��د  بثينة  ت��لكم 
وع����اذل����ون حل�������ون ف�����ي م��ودت��ه��ا
لهم ق�لت  فيك  عتابي  اأط��ال�����وا  مل��ا 
و�صاحب�ه نه��د  اأخو  قلب��ي  مات  ق���د 
منيت�ه ع�ص����ق  م����ن  ك��ان  وكله�م 
اأعلم�ه ك��دت  ق��د  اأو  لأره���ب  اإن��ي 
ب�ه ت�ود  مبعروف  تنلن�����ي  ل����م  اإن 
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ل يخفى على قارئ ال�شعر ما يف هذه الق�شيدة من ا�شطراب، حيث 
تاأرجح جميل بني عدة معاٍن. وميكن الك�شف عن هذا ال�شطراب من خالل 

اإبراز الأفكار واملعاين الكربى املوؤطرة للق�شيدة وحدودها.

فالبيت الأول ي�شتقل مبعنى وا�شح، وهو اإظهار املقام الرفيع الذي حتتله 
بثينة من وجدان ال�شاعر، بينما يخ�ش�ض الأبيات ال�شتة املوالية )2         7( لر�شم 
�شورة هذه املحبوبة وت�شوير جمالها اجل�شدي ت�شويرا مف�شال ودقيقا، ليعود 
يف البيتني الثامن والتا�شع اإىل تزكية البيت الأول، فبثينة متاع ثمني يغني عن باقي 
املتع الأخرى اإذا ما مت امتالكها. اإل اأن عدم القتدار على ذلك يفتح اأمام ال�شاعر 
واحلادي  العا�رش  البيتني  يف  نف�شها  عن  تف�شح  التي  امل�شتحيلة  الأمنيات  باب 
ع�رش، ليكون البيت الثاين ع�رش خال�شة لهما. يف حني يحدث البيت الثالث 
لومهم وعتابهم.  راف�شا  الالئمني  اإىل  ال�شاعر  ليتوجه  �شبق  ما  مع  قطيعة  ع�رش 
البيت اخلام�ض ع�رش حيث ي�شرتد جميل املا�شي  والقطيعة نف�شها يوؤ�رش عليها 
من خالل ا�شتح�شار �شخ�شيات عا�شقة )ما�شية( ، لتكون هذه الإ�شتعارة اإيذانا 

بتحقق الأ�شوء، وهو ما جعله يقر بالرهبة من خامتة هذا الع�شق.

اإن هذه الرحلة الطويلة بني معاين خمتلفة ومتكررة اأحيانا ميكن اختزالها 
حتى  البع�ض  بع�شه  اإىل  املت�شابه  و�شم  القـ�شيدة  هذه  لوحات  ترتيب  باإعادة 
لو�شف  تهيئ  مقدمة  جعلها  ميكن   12-9-8-1 فالأبيات:  البناء،  ي�شتوي 
ي�شبح  وهنا  لها،  طبيعية  نتيجة  اأو   ،  7-6-5-4-3-2 الأبيات:  يف  املحبوبة 
اإحلاق البيتني: العا�رش واحلادي ع�رش بهذه املقدمة مربرا، لي�شتقل البيتان الثالث 
اأخرى  لوحة  الأخرية  الأربعة  الأبيات  وت�شكل  بنف�شهما،  ع�رش  والرابع  ع�رش 
قابلة لأن تلحق باجلزء الأول، وبالتحديد بعد البيت الثاين ع�رش، وهو املكان 
الأن�شب لها. وهكذا �شن�شبح اأمام لوحتني بدل هذا التنويع املخل ببناء الق�شيدة 
والدافع بها نحو الت�شظي، وهو بنـاء ميكن تعميمه على اأغلب ق�شائد العذريني 
من  النزلق  حيث  النظم  تقنية  يف  واإمنا  الواحد،  الغر�ض  موا�شيع  يف  ل 
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مو�شوع اإىل اآخر اأمر وارد يف اأية حلظة. ففي ق�شيدة اأخرى)45( تقارب هذه 
الق�شيدة  من حيث عدد اأبياتها )�شبعة ع�رش بيتا( ي�شتهل جميل بلوم الآخرين 
ا�شتغرق  �شعري  حلوار  �شببا  ذلك  ليكون  بثينة،  حمبة  يف  الن�شح  له  واإ�شدائهم 
بيتني، وي�شبح البيت الرابع تربيرا لتم�شكه باحلب، قبل اأن يلتفت اإىل املحبوبة 
يف البيت اخلام�ض طالبا اإياها الرحمة. بينما تختزل الأبيات الت�شعة املوالية له 
اأ�شكال متعددة من املعاين )ر�شم �شورة الذات العا�شقة با�شتفهامات تقريرية- 
اللتفات اإىل الو�شاة، التاأكيد على هذا احلب والإخال�ض له(، ليختم الق�شيدة 

بثالثة اأبيات يقدم فيها �شورة جميلة لهذه املحبوبة.

هكذا تكاد املوا�شيع تت�شابه يف اأغلب الق�شائد العذرية �شواء يف ديوان 
�شاعر بعينه اأو عند جل ال�شعراء، بينما تختلف طريقة عر�شها بالتقدمي والتاأخري 

والختزال والتو�شيع، وهو اأبرز وجه يجعل التعميم متعذرا.

النموذج الثان: قال املجنون)46(:
تعال�وا اآ�صطل�وا اإن خفت�م القر من �صدري
اجلمر م���ن  اأح�ر  ليل����ى  ذك����رت   اإذ 
نهري من  امل��اء  فا�صتق�وا  تعال��وا  فقلت 
ال��حفر ع���ن  اجلف�ون  دم����ع  �صيغنيك����م 
عذري ا�صمع�وا  قل�ت  اهلل  حل��اك  فقالوا 
والب�در ال�صم�ض  ع�ن  يغني  ب��رزت  اإذا 
فكري له���ا  العي�ان  دون  ويجرح�ها 
الب�در على  مبي���ن  ف�ص�ل  ل��ه  ل��ك��ان 
اخل�ر مهفهف�ة  ال�صفلى  م��رج��رج��ة 
م������وردة اخل��دي�����ن وا���ص��ح�����ة ال��ث��غ��ر

ال�صل�ى طلبوا  وقد  لأ�صحابي  اأق�ول 
جوانحي بي��ن  الن�ار  لهي�ب  ف�����اإن 
ون�صتقي ن�صقي  امل�اء  نري��د  فق���الوا 
مدامعي قلت  النه��ر  واأي��ن  فق��الوا 
اله�وى من  قل��ت  هذا  ول�م  فقال���وا 
�صعاع��ه لليلى  وجها  تعرف��وا  األ��م 
في��وؤده�ا خاط��ر  بوهم�ي  ي���ر 
وجهه�ا ال��ب��در  ق��اب��ل  ل��و  منعم����ة 
ال�����ذرا مطلخ�ة  الأع��ل��������ى  هاللي�ة 
احل�ص�ا مه�صومة  هيف��اء  مبتل�ة 
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ل تقل ق�شيدة املجنون تنوعا من حيث املوا�شيع واأ�شاليب الكتابة عن 
عرب  تتوزع  يجعلها  ما  والت�شوير  والو�شف  احلوار  من  ففيها  جميل،  ق�شيدة 

حماور ميكن ر�شدها كما يلي:

اأ-    ال�شتهالل بحوار بني ال�شاعر واأ�شحاب له يك�شف املجنون من خالله 
عن حمنته )الأبيات اخلم�شة الأوىل(.

العم�ر م�صقول�ة  الأن��ي�����اب  مفلجة 
قفر اإل��ى  قفرا  البي�د  بظه�ر  اأط�����وف 
�صر ذو  اأن�����ا  ول  عي��ض  ذو  اأن�����ا  ول 
ن�ص�ر ن��اع�����م  ذرا  ف�����ي  ب��ل��ي��ل  تغن�ت 
ال���صخر و���ص��ف  م���ده  م�����اء  ن��واق�����ع 
النحر عل�ى  مطمئن  ���ص��واد  اأ���ص��������ول 
ت�����دري ل��و  باملليح�ة  معن�ى  ف��������وؤادا 
ال�صدر على  �صح�ا  العينان  ت��ب�����ادرت 
الوك�ر اإل���ى  نه��ص�ا  رام  غ��راب  جناح 
ال�صب�ر م��ن  اأم�����ر  ع��ن��دي  وت�وديعه�ا 
ال�ص�در م���ن  الف�وؤاد  منزوع  واأ�صبح 
�صحري ويف  قلبي  اأع�صار  يف  ب�صهمي�ن 
والن�ح�ر ال��رتائ�����ب  م��م��ر  ف���غ���ودرت 
قري ي��زر  ل����م  اأن��ن��ي  اإل  م��ت  فقد 
الفج�ر غفوة  من  كنت  نوما  كنت  ول��و 
ي��ري الدجى  بدر  كنت  جنما  كنت  ول�و 
وق��ات��ل��ت�����ي ح��ت��ى ال��ق��ي��ام��ة واحل�����ر

ب�صي�ص�ة ب�ض  ال�صاقي��ن  خدجل�ة 
مو�صو�ض فقل��ت  اأجم��ن�����ون  فقال�وا 
يريحن�ي املري�ح  امل�����وت  م�لك  ف��ال 
و�صاح�ت بو�ص�ك البي���ن منها حمام��ة
اأ�صول��ها حتت  ي�صت�ن  دوح��ة  عل����ى 
خطامه�ا يف  ت���رى  ط��وق��ا  م��ط��وق�����ة 
فهيجت من��ها  ال�صوت  باأعل��ى  اأرنت 
ترمن�ت فلما  ع���ودي  له�ا  فقل�ت 
م�صرها ج�د  حي�ن  ف����وؤادي  ك�����اأن 
احل�ص�ا يف  تقدح   والن�ار  فودعته�ا 
الهوى من  دام  احلب  �ري�ع  ورح��ت 
غرة ق�و�ض  عن  الأي�����ام  ي�د  رمتن��ي 
�صاهق راأ���ض  من  م�صمومي�ن  ب�صهمن 
متعلقا ال��ه��وى  ف�����ي  دع��ي��ن��ي  م��ن��اى 
مزن�ة م��اء  م��ن  كنت  م�اء  كنت  فلو 
توا�ص�ل ليل  كنت  ليال  كنت  ول�و 
املن�ى غ��اي��ة  ي��ا  اهلل  ���ص�����الم  ع��ل��ي��ك 
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ب - تربير املجنون ل�شدة تعلقه بليلى ودفاعه عن نف�شه اأمام لوم الرفاق )البيت 
يليها،  مبا  الق�شيدة  من  الأول  اجلزء  ت�شل  التي  اللحمة  وهو  ال�شاد�ض(، 

حيث مير بوا�شطته اإىل و�شف املحا�شن.

ج - اإبراز جمال ليلى اجل�شدي، وهو جزء من التربير، فالفتتان باجلمال عذر 
ال�شابع،  ال�شاد�ض،  الأبيات:  الو�شف  هذا  ا�شتغرق  وقد  ذاته،  حد  يف 
الثامن، التا�شع، العا�رش، احلادي ع�رش(. د- العودة اإىل احلوار املبا�رش بني 
ال�شاعر واأ�شحابه، والعودة اإىل التربير واإبراز حجم املحنة يف البيتني الثاين 

ع�رش والثالث ع�رش.

وهو  العذريني،  لأ�شعار  مالزم  لكنه  خمالف  اآخر  مو�شوع  اإىل  اللتفات   - ذ 
والفراق  للبعد  رمز  اإىل  الق�شيدة  هذه  يف  حتولت  التي  احلمامة  و�شف 
ال�شاد�ض  الرابع ع�رش، اخلام�ض ع�رش،  الأبيات  اأي�شا. وذلك يف  والتهييج 

ع�رش وال�شابع ع�رش.

النف�شية  احلالة  اإبراز  يف  للتف�شيل  مدخل  وهو  واحلمامة،  ال�شاعر  -حوار  هـ 
اأ�شبح عليها املجنون جراء حتقق هذا البعد، وهو ما تظهره  املرتدية التي 

الأبيات الإحدى ع�رشة الأخرية من الق�شيدة.

اإل اأن هذا التنوع قابل للجمع يف خانات كربى ل تعدم و�شائل التعالق 
ملحا�شن  الو�شف  ومقطع  واأ�شحابه،  ال�شاعر  بني  احلوار  فمقطع  بينها،  فيما 
من  التدرج  ملنطق  نف�شه  الوقت  يف  ويخ�شعان  بع�شهما،  يكمالن  املحبوبة 
للمجنون  ومتهمون  لئمون  فالأ�شحاب  باحلجة،  التربير  اإىل  والعتاب  اللوم 
باملبالغة يف م�شاعره، وهو ما دفعه اإىل تو�شيح ال�شورة التي من اأجلها يذوق 
حيا�ض املوت، اإنها �شورة ليلى اجلميلة التي اأحوجته اإىل ا�شتثمار �شور بالغية 
قادرة على الإقناع، وبذلك فال�شورة، يف هذا املقام، تتحول من جمرد ر�شم اأو 
حم�شن اإىل حجة دافعة لالتهام ومربرة لل�شلوك الذي يظهره املجنون )التم�شك 
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داخل  منطقي  ب�شكل  مبني  املقطع  هذا  اإن  نقول  اأن  ميكن  هنا  من  باحلبيبة(، 
مو�شوع عاطفي قائم على التهام والدفاع باحلجة/ال�شورة.

بينما يدخل و�شف احلمامة واحلالة النف�شية لل�شاعر يف اإطار التنويعات 
املالزمة لغر�ض الغزل العذري الذي تعود فيه ال�شعراء على جلب كل ما يربر 

حمنتهم وي�شور حجم حنينهم للمحبوبات.

ل  اأنه  بو�شوح  تربز  واملجنون  جميل  ق�شيدتي  بني  ب�شيطة  مقارنة  اإن 
وجود ملبداإ قار يف عملية البناء، لكن لي�ض خارج حدود غر�ض الغزل العذري 
بتيماته املعروفة التي ت�شبح يف فلكه، كما تربز اأن هذا ال�شعر، مهما كان حجم 
التنوع فيه، يوجه دائما مبو�شوع كبري تلتف حوله جملة من التيمات املرتبطة 

بعالقات خمتلفة بني الذات واملحيط.

وقد تنبه جون مولينو وجويل طامني اإىل تعدد املوا�شيع والأوجه التعبريية 
عنها داخل ق�شيدة/ اأغنية الغزل العذري التي »تبدو كبناء ذي م�شتويات ثالثة: 
مو�شوع احلب الذي يتغنى به ال�شاعر، والتيمات املتمركزة ببناء متقن، واأخريا 
املح�شنات املحققة للتيمات عرب عدة جوانب تعبريية متغرية، بع�شها يظل �شديد 
بح�شب  والغياب  احل�شور  بني  يتاأرجح  الآخر  والبع�ض  بالتيمات  الرتباط 

احلاجة«)47(.

وهذا يعني اأن خيطا خبيئا ي�شد اأجزاء الق�شيدة، على القارئ اأن يدركه، 
وعلى املحلل اأن يك�شف طبيعته واأوجه ربطه لهذه الأجزاء. اإن هذا اخليط ل 

انفكاك له عن ذات ال�شاعر الناظمة لكل العالقات املتناغمة واملتنافرة.

والذكرى،  الواقع  وحوار  العالقات  تعدد  على  القائمة  الق�شيدة  اإن 
وت�شظي الذات ال�شاعرة بني كل هذه العنا�رش، لن تكون من�شجمة ومتجان�شة 
بال�شكل التقليدي القائم على التدرج من غر�ض اإىل اآخر بالو�شوح التام، واإمنا 
يقت�شي الأمر تفاعال كامال من القارئ مع هذه التلوينات واإدراكه لل�شور املعرب 

عنها ليك�شف يف النهاية اأن هذا التنويع تنويع ان�شجام ل تنويع تفكك.
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وهكذا، فاحلديث عن بناء الق�شيدة العذرية ل يتاأ�ش�ض على املو�شوع 
وحده، بل على تنوع املكونات البالغية وتقنيات الكتابة واإدراك القارئ لطبيعة 
الغر�ض الذي يدر�شه، فهو لي�ض بناء متربجا يعفي الدار�ض/ القارئ من م�شقة 

البحث يف اآلياته، واإمنا بناء خفي ومن�شجم اأي�شا حتت عباءة التفكك الظاهر.

اإن ما ينبغي الت�شديد عليه هو اأن طرائق البناء متعددة ومتحولة من ق�شيدة 
اإىل اأخرى، بناء لحق عن الق�شيدة العذرية التي ترف�ض القوالب اجلاهزة لأنها 
اإنتاج ذات عا�شقة متمردة على القانون والعادات وتوؤمن باحلرية، اإل اأن هذه 
احلرية املنتجة للبناء ال�شعري العذري تقوم على موا�شيع حمددة وموؤطرة بالذات 
اإن�شانية. فرتى و�شف  اإن�شانية وغري  اأخرى  املحبوبة وذوات  ال�شاعرة وذات 
املحبوبة و�شلوكها )اجلمال والأخالق( وو�شف نف�شية اأو ج�شد ال�شاعر)التاأزم 
والنحول(، وجلب احلمائم والغربان والغزلن... من الأمور املقررة يف هذا 
ال�شعر مهما كان تقدمي اأو تاأخري ال�شاعر لأحد هذه املكونات داخل الق�شيدة.

الق�شيدة  بناء  اأن  اإىل  التحليل  هذا  من  النتهاء  قبل  ن�شري  اأن  نود  كما 
العذرية اجلاهلية، خا�شة عند عنرتة، بناء وا�شح كو�شوح اأبنية كل الق�شائد، 

على عك�ض الق�شيدة العذرية الأموية املجددة لطرائق النظم.

الذي  التجديد  اأن  هي  الأذهان  يف  تتقرر  اأن  ينبغي  التي  اخلال�شة  اإن 
يتحدث عنه نقاد ال�شعر العربي القدمي ينبغي اأن يتم التاأ�شيل له بالق�شيدة الغزلية 
العذرية على كافة امل�شتويات، فهذه املدر�شة مدر�شة �شعرية فريدة بحق، �شكال 

وم�شمونا.

البناء  لأ�شكال  تقريبية  خطاطة  يف  التحليل  هذا  كل  اختزال  وميكن 
للتحول خا�شة على  قابلة  اأن عنا�رش هذه اخلطاطة  الت�شديد على  الكربى مع 
فاأكرث  اأمر غري مطروح،  فهو  اأما احل�شور والغياب  والتاأخري،  التقدمي  م�شتوى 

املوا�شيع اأهمية يف الغزل دائمة احل�شور.
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مقدمة
)طللية اأو ما ينوب عنها(

افتتاح نائب
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و�شف 
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�إ�شكالية �لبديع و�إعجاز �لقر�آن

روؤية )�لباقالين( مثاال

فا�ضل عبود التميمي)*(

1 - املقدمـــة:
قد  القدماء  وكان  والعجيب)1(،  والبارع،  اجلديد،  اللغة:  يف  البديع 
فهموا البديع على ما يرى باحث معا�رص: »درجة خا�صة من التمييز، يظفر بها 
الفنان املبدع«)2(، ولهذا �صاع يف االأدب العربي، وال�صيما يف الع�رص العبا�صي 
اإىل درجة الفتة النظر، عللها عدد من النقاد املعا�رصين، واأرجعوها اإىل اأ�صباب 
القراآن،  البديع موجود »يف  اأن  اأثبت  قد  )296هـ(  املعتز  ابن  خمتلفة)3(، وكان 
واللغة، واأحاديث ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم، وكالم ال�صحابة، واالأعراب، 

وغريهم، واأ�صعار املتقدمني«)4(.

علوم  من  الثالث  العلم  به  يراد  ال  )403هـ(  الباقالين  عهد  يف  والبديع 
البالغة تلك التي و�صع تق�صيماتها الدقيقة القزويني )739هـ( فيما بعد يف كتابه 
)االإي�صاح(، واإمنا علوم البالغة بعامة، وهو ما يعنيه هذا البحث، ولهذا فالبديع  
ي�صمل اال�صتعارة، والت�صبيه ف�صال عن الفنون االأخرى، وهو يف لغة اال�صطالح 

)*(  العراق.
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التي  عند القزويني: »علم يعرف به وجوه حت�صني الكالم بعد رعاية تطبيقه على 
مقت�صى احلال، وو�صوح الداللة«)5(.

اأما االإعجاز فهو من املعجزة التي هي »يف ل�صان ال�رصع اأمر خارق للعادة 
مقرون بالتحدي �صامل عن املعار�صة«)6(، عام يف  �صائر الع�صور، ال يحّده زمن، 

وال ي�صتوعبه مكان.

2 - هدف الدرا�سة:
ت�صعى هذه )الورقة( اإىل قراءة )البديع( بو�صفه م�صطلحا بالغّيا، وحتديد 
عالقته باالإعجاز القراآين من وجهة نظر  )الباقالين( التي وّثقها يف كتابه )اإعجاز 
القراآن()7(، وهي تدرك - الورقة - اأن البحث يف االإعجاز البالغي �صار »منحى 
باالأوجه االإعجازية  ُتذّكر  بديباجة  الغالب  فيه يف  ُيــفتتح احلديث  الذات  قائم 
الرماين  الرابع:  القرن  علماء  عند  جند  كما  واملرفو�ض  منها،  املقبول  االأخرى 
)386هـ(، واخلطابي )388هـ(، والباقالين«)8(، ليكتمل يف القرن اخلام�ض على 

يد عبدالقاهر اجلرجاين )471هـ( خطابا له مقدماته ، ونتائجه.

3 - املدخــــل:
كان الباقالين من اأوائل علماء البالغة الذين عنوا بدرا�صة اإعجاز القراآن 
فهو براأيه  اأحق بالدر�ض بكثري مما �صنف علماء العربية يف علوم كثرية)9(، وقد 
نّوه بطريقة نقدّية عن تق�صري ق�صم من اأولئك العلماء يف درا�صة االإعجاز »حتى 
اأدى ذلك اإىل حتّول قوم منهم اإىل مذاهب الرباهمة«)10(، وقد اأثبت وحدانّية 
اهلل بو�صاطة االإعجاز البالغي حني اأمعن النظر يف قوله تعاىل { اأم يقولون افرتاه، 
قل فاأتوا بع�رش �سور مثله مفرتيات، وادعوا من ا�ستطعتم من دون اهلل اإن كنتم �سادقني، 
فاإن مل ي�ستجيبوا لكم فاعلموا اإمنا اأنزل بعلم اهلل، واأن ال اإله اإال هو فهل اأنتم م�سلمون } 
]هود 13-14[، قائال: »فجعل عجزهم عن االإتيان مبثله دليال على اأنه منه، ودليال 

على وحدانيته«)11(.
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اأوجه االإعجاز القراآين عن االأ�صاعرة جماعته يف  الباقالين قد نقل  كان 
املنهج والتفكري الذين �صماهم )اأ�صحابنا(، وعن غريهم وهي عنده)12(:

اأوال: االإخبار عن الغيوب.

ثانيا: االإخبار عن ق�ص�ض ال�صابقني.

عليه  بنى  الوجه  وهذا  التاأليف،  النظم عجيب  بديع  القراآن  ثالثا: كون 
لفكرة  املت�صمن  نظمه  فبديع  املهّمة،  امل�صاألة  هذه  يف  البالغية  ت�صوراته  جممل 
املعهود  القراآن »خارج عن  اأن نظم  اأهمها  لعّل من  االإعجاز يكمن يف وجوه 
من نظام جميع كالمهم ]الهاء يعود على العرب[ ، ومباين من ترتيب خطابهم، 
املعتاد(«)13(،  الكالم  اأ�صاليب  عن  ت�رصفه  يف  ويتمّيز  به،  يخت�ض  اأ�صلوب  وله 
�ض، وقبيل عن  وقد بنّي الباقالين اأن »نظم القراآن جن�ض متمّيز، واأ�صلوب متخ�صّ
النظري متخّل�ض« )14(، واأ�صاف »فاأما نهج القراآن ونظمه، وتاأليفه ور�صفه، فاإن 

العقول تتيه يف جهته، وحتار يف بحره، وت�صّل دون و�صفه«)15(.

الناقل  فيه دور  الباقالين جتاوز  فاإن  )الثالث(  االأخري  الوجه  اإىل  بالعودة 
اإىل دور املحّلل ، واملعّلل حني دّقق النظر يف بالغة القراآن الكرمي، واجدا فيها 
التي حتيل على طبيعة نظمه، واأ�صلوبه، وقد وفق يف م�صاألة  االأوجه االإعجازية 
اإخراج القراآن من ُنِظم جتني�ض الكالم االأدبي عند العرب حني عّده خارجا عن 
ْجع ، وال فيه �صيء  �صكل النرث، وال�صعر؛ الأنه جن�ض متميز »لي�ض من باب ال�صَ
منه، وكذلك لي�ض من قبيل ال�صعر ... اإذا تاأمله املتاأمل تبني اأنه خارج عن العادة، 

واأنه معجز«)16(، وذلك براأيه �رص تفّرده.

4 - االإعجاز البالغي:
ُيعد الباقالين يف كتابه )اإعجاز القراآن( »قنطرة عرب عليها حديث بالغة 
اآخر،  عن  واحد  ينقلها  واالأدباء،  العلماء،  األ�صنة  على  تدور  اأفكار  من  القراآن 
واآراء مت�صعبة فردية اإىل اأفكار ثابتة منظمة يف اأ�صلوب علمي �صليم«)17(، �صّمه 
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كتاب قائم بذاته بعد اأن كان عند �صابقيه ر�صائل حمدودة ال�صفحات، فقد اأفا�ض 
الباقالين البحث يف االإعجاز البالغي حمددا وجوهه يف:

اأ -    ما يرجع اإىل بالغة اجلملة القراآنية.
ب - لي�ض للعرب كالم م�صتمل على هذه الف�صاحة والغرابة، ولهذا �صار القراآن 

معجزا عندهم.
ت - اإن بديع تاأليف القراآن ال يتفاوت، وال يتباين، بخالف خطابات العرب.

والنزول،  والعلو  والو�صل،  الف�صل  يف  يتفاوت  الف�صحاء  كالم  اإن   - ث 
والتقريب،  والتبعيد، فهو نازل دون القراآن الكرمي.

ج - اإن نظم القراآن يخرج عن عادة كالم اجلن واالإن�ض، فهو فريد يف منطه، 
ونوعه ولهذا �صار معجزا.

ح - ا�صتمال القراآن الكرمي على جميع اأنواع خطابات العرب، وجتاوزه املعتاد 
عندهم.

خ - اإن معاين القراآن الكرمي مما تتعذر على الب�رص ومتتنع؛ ولهذا �صار معجزا.
د - الكلمة يف القراآن الكرمي يتمثل بها الب�رص يف ت�صاعيف كالمهم دائما.

فيها  افُتِتَح  التي  ال�صور  وعدد  حرفا،  وع�رصون  ت�صعة  العربية  حروف  اإن   - ذ 
بذكر احلروف ثمانية وع�رصون حرفا، وجملة ما ذكر من هذه احلروف يف 
اأوائل ال�صور اأربعة ع�رص حرفا، فهذه االإح�صاءات الدقيقة اأعطت فكرة عن 
�رص القراآن، واإعجازه، وعالقة االإعجاز بحروف العربية التي عدها ت�صعة 
عدد  ثمانية وع�رصون �صعف  اإنها  اأي  اإليها،  الهمزة  اإ�صافة  بعد  وع�رصين 
احلروف املقطعات يف اأول ال�صور... فالعدد)14(، و�صعفه مل ياأتيا اعتباطا 
يف �صياقات الكتاب العزيز، واإمنا جاءا ليدعما فكرة االإعجاز العددي يف 

القراآن الكرمي، وهي م�صاألة ال ميكن ف�صلها عن بالغة القراآن.
ر - �صهولة القراآن، وخروجه عن الوح�صي امل�صتكره، والغريب امل�صتنكر)18(.
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يف  الباقالين  وّفق  مهمة  وح�رصها  البالغي،  االإعجاز  وجوه  حتديد  اإن 
اإدراكها، بعد �صل�صلة من املحاوالت البحثية التي ُبدئت على يد الرماين  الذي 
القراآين)19(،  االإعجاز  وجوه  من  وجه  الع�رصة  اأبوابها  يف  البالغة  اأن  اأدرك 
واخلطابي )388هـ( الذي راأى اأن القراآن �صار معجزا الأنه جاء باأف�صح االألفاظ 
يف اأح�صن نظوم التاأليف)20(، ثم اأبو هالل الع�صكري )395هـ( الذي اأّكد))اأن 
االإن�صان اإذا اأغفل علم البالغة واأخل مبعرفة الف�صاحة مل يقع علمه باإعجاز القراآن 
من جهة ما خ�صه اهلل به من ح�صن التاأليف، وبراعة الرتكيب، وما �صحنه به من 
رونق  من  وجلله  احلالوة،  من  و�صمنه  اللطيف،  واالخت�صار  البديع،  االإيجاز 
الطالوة، مع �صهولة َكِلِمِه  وجزالتها، وعذوبتها، و�صال�صتها اإىل غري ذلك من 

حما�صنه التي عجز اخللق عنها، وحترّيت عقولهم فيها«)21(.

تلك املحاوالت كان لها االأثر الكبري يف حتديد متعلقات االإعجاز عند 
الباقالين حيث اأدركها » يف نظم احلروف التي هي دالالت وعبارات عن كالمه، 
القاهر  عبد  يد  على  اكتملت  حتى  التحدي«)22(،  وقع  النظم  هذا  مثل  واإىل 

اجلرجاين )471هـ( الذي ك�صف عن قيام فكرة االإعجاز على نظرية النظم.

5 - اإعجاز القراآن من جهة البديع:
كان الباقالين قد ابتكر �صوؤاال حّدد مبوجبه عالقة البديع باالإعجاز،واأدار 
حوله ف�صول الكتاب  حني �صاأل »هل ميكن اأن يعرف اإعجاز القراآن من جهة 
ما ت�صمنه من البديع؟«)23(، وقبل اأن يجيب على هذا ال�صوؤال املهم راح يتملى 
القراآن الكرمي، واللغة، وكالم  البديع يف  البالغي ابن املعتز يف ورود  اأطروحة 
تلك  يخ�صان  راأيني  نقل  ثم  عليها)24(،  يحيل  اأن  دون  من  وال�صعر  ال�صحابة، 

العالقة:

االأول: موؤداه »اأن من النا�ض من يريد اأن ياأخذ اإعجاز القراآن من وجوه 
والغلو  والت�صبيه،  اال�صتعارة،  وهي:  البديع«)25(،  ت�صمى  التي...  البالغة 
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وامل�صاواة،  واملوازنة،  واملقابلة،  والتجني�ض،  واملطابقة،  واملماثلة،  واالإفراط، 
واالإ�صارة، واملبالغة والغلو، واالإيغال، والتو�صيح، ورد عجز الكالم على �صدره، 
التف�صري، والتكميل والتتميم، والرت�صيع، والتكافوؤ،  التق�صيم، و�صحة  و�صحة 
وال�صلب واالإيجاب، والعك�ض والتبديل، وااللتفات، والتذييل، واال�صتطراد، 
والتكرار)26(، و)النا�ض( الذين عناهم يف كالمه ال�صابق هم »اأهل ال�صنعة َمْن 
بعد  فيما  البديع«)27(، وقد جاء على ذكرهم  املعنى من �صنعة  �صّنف يف هذا 
الفراهيدي )175هـ(، واالأ�صمعي )216هـ(، وعبداهلل  اأحمد  بن  اخلليل  وهم: 

ابن املعتز )399هـ(، و قدامة بن جعفر)337هـ()28(.

ثم اأجاب �رصاحة عن �صوؤاله ال�صابق )هل ميكن اأن يعرف اإعجاز القراآن 
البديع؟( بقوله »لي�ض كذلك عندنا؛ الأن هذه الوجوه  من جهة ما ت�صمنه من 
بالتدريب،  اإليها  التو�صل  اأمكن  عليها  التنبيه  وقع  اإذا  االأول[  الراأي  ]وجوه 
االإن�صان طريقه �صح  اإذا عرف  الذي  كال�صعر  وذلك  لها،   والت�صنع  والتعود، 
منه التعمل له، واأمكنه نظمه«)29(، مبعنى ال يجوز اأن ي�صتفيد اإعجاز القراآن من 
وجوه البديع ال�صابقة الأن »الوجوه التي نقول: اإن اإعجاز القراآن ميكن اأن يعلم 
منها فلي�ض مما يقدر الب�رص على الت�صنع له والتو�صل اإليه بحال«)30(، وعنده »اأن 
كثريا من املحدثني قد ت�صّنع الأبواب ال�صنعة حتى ح�صي جميع �صعره منها«)31(، 
يف هذا القول اإ�صكالية كربى الأن قائله - الباقالين - راأى يف اإ�صكالية البديع يف 
اإذ اإن كرثة  ال�صعر املحدث مقاي�صة خ�ض بها الن�ض القراآين، وهذا �صيء خطري 
البديع يف ال�صعر املحدث ال عالقة لها بوجود البديع يف القراآن الكرمي، ويبدو 
اأنه جلاأ اإىل هذه املقاي�صة امتثاال ملوازنته الكربى التي اأجراها بني القراآن الكرمي، 

و�صعر امرئ القي�ض يف الكتاب نف�صه.

خال�صة االإجابة عن �صوؤاله ال�صابق »ال �صبيل اإىل معرفة اإعجاز القراآن من 
البديع«)32(، وذلك الأن البديع لي�ض فيه ما يخرق العادة ويخرج عن العرف، 
ال�صعر، ور�صف  له كقول  به، والت�صنع  بالتعلم، والتدرب  ا�صتدراكه  بل ميكن 
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اخلطب و�صناعة الر�صائل، وله طريق ي�صلك، و�صلم يرتقى فيه اإليه، وهو عنده 
خطبة  اأو  ق�صيدة،  اإن�صاء  اأرادوا  اإذا  فيه  ينظرون  ع�رصه  واأدباء  وحم�صن،  زينة 

فيح�صنون به كالمهم)33(.

يكون  اأن  ميكن  ال  عنده  فالبديع  الداللة  وا�صح  ال�صابق  الباقالين  كالم 
معجزا، اأو موؤّديا اإىل االإعجاز، ولكنه - الباقالين - ما اأن انتهى من حتليله  هذا 
مب�صاألة مل  املتلقي  فاجاأ  االإعجاز  اإدراك  البديع جملة، وتف�صيال من  اأق�صى  وقد 
تكن بح�صبانه حني تنقل من احلدة يف الطرح اإىل اللني يف التقدمي معطيا البديع 
م�صاحة من الفاعلية، راّدا االعتبار اإىل �صورته احلقيقية ، مانحا اإياه مزايا مل يكن 
قد حتدث عنها، فالبديع على الرغم من كل التو�صيفات التي حلقته اإال اأنه بح�صب 
راأي الباقالين »باب من اأبواب الرباعة، وجن�ض من اأجنا�ض البالغة«)34(، مبعنى 
اأنه واإن كان مل يجد »االإعجاز متعلقا بهذه الوجوه اخلا�صة، ووقفا عليها«)35(، 
احل�صن،  من  بحظها  اآخذة  اجلملة  يف  »موؤثرة  الوجوه  هذه  اأن  وجد  اأنه  غري 
ع، والتعمل  والبهجة متى وقعت يف الكالم على غري وجه التكلف، الـُم�ْصَتْب�صَ
الـُم�ْصَت�ْصَنع«)36(، وكاأنه بهذا الكالم اأراد التمهيد اإىل حديثه القادم الذي قال 

فيه بدخول ق�صم من فنون البديع اإىل االإعجاز.

)الرماين(   بها  قال  التي  الع�رصة  الوجوه  من  يوؤخذ  االإعجاز  اإن  الثــاين: 
االإيجاز، والت�صبيه، واال�صتعارة، والتالوؤم، والفوا�صل، والتجان�ض،  التي هي: 

والت�رصيف، والت�صمني، واملبالغة، وح�صن البيان)37(.

من  االإعجاز  بح�صول  �رصاحة  قال  الراأي  هذا  الباقالين  ناق�ض  حني 
البالغات«)38(،  من  والتعمل  »بالتعلم،  اإليه  �صبيل  ال  الذي  �صّيما   وال  البديع 
معددا فنونه يف: البيان الذي هو معجز من القراآن ، بل هو اأعلى منازل البيان، 
اأن  �صح  ولهذا  واأبوابه  واأ�صبابه، وطرقه،   ، احل�صن  مراتبه جمع وجوه  واأعلى 
يتعلق به اإعجاز القراآن،وكذلك راأى يف املبالغة يف املعنى، وال�صفة وجوها تثمر 
االإعجاز، ويف ت�صمني املعاين قد يتعلق  االإعجاز اإذا ح�صل للعبارة طريق البالغة 
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يف اأعلى درجاتها)39(، والفوا�صل التي ي�صح اأن يتعلق بها االإعجاز ، ف�صال عن 
املقاطع التي ت�صم الفوا�صل �صواء اأكانت راأ�ض اآية، اأم غريها، وكذلك املطالع، 
اأما الت�رصف يف اال�صتعارة في�صح اأن يتعلق به االإعجاز كما يف حقائق الكالم الأن 
البالغة يف كل واحد من هذين البابني جتري جمرى واحدا، وكذلك االإيجاز ،  
والب�صط ي�صح اأن يتعلق بهما القران)40(، اأما الت�صبيه فقد ا�صرتط يف اإعجازه اأن 
يكون داخال يف نظم القراآن ح�رصا »فاأما االآية التي فيها ذكر الت�صبيه، فاإن ادّعى 
اأدفع ذلك واأ�صححه«)41( مبعنى  فاإين ال  اإعجازها الألفاظها ونظمها وتاأليفها 
اأنه عّد نظم الت�صبيه القراآين معجزاً، وال عالقة للت�صبيه املح�ض بفكرة االإعجاز، 
وهذا يعني اأن الباقالين كان يوؤمن ببالغة هذه الوجوه ودالالتها على االإعجاز 
التي �صبق لـ )الرماين( اأن عّدها وجوها ياأخذ منها اإعجاز القراآن بو�صفها اأعلى 
القران«)42(،  اأعالها طبقة فهو معجز، وهو بالغة  طبقة بالغية »فما كان يف 
وهي جميعها عند الباقالين »ال ت�صتوفى بالتعلم«)43(، وقد ا�صرتط يف الوجوه 
املعجزة �رصطا واحدا هو اندماجها يف نظم مرّتب، ولي�ض يف �صيغة اإفراد »اأمنا 
ننكر اأن يقول قائل: اإن بع�ض هذه الوجوه بانفرادها قد ح�صل فيه االإعجاز من 
غري اأن يقارنه ما ي�صل به الكالم و يف�صي اإليه«)44(، وهو بهذه املالحظة املهمة  
اأتاح ملن يجيء من بعده اأن يرى االإعجاز يف النظم ح�رصا ، وهذا ما اأدركه فيما 

بعد عبدالقاهر اجلرجاين.

لقد اأورد الباقالين البديع القراآين يف �صواهد تطبيقية، وترك للقارئ حريّة 
يف  تناهى  قد  كان  من  »فاأما  عليه  ن�ض ّ راأي  هذا  يف  وله  باالإعجاز  االإم�صاك  
معرفة الل�صان العربي ،ووقف على طرقها ومذاهبها...فلي�ض يخفى عليه اإعجاز 

القران«)45(.

اإن م�صطلحات البديع التي ذكر الباقالين �صحة تعلقها باالإعجاز القراآين  
تفتقر اإىل التحديد ، والتو�صيف الدقيقني، فم�صطلح البيان مثال مبت�رص يف داللته، 
وال عالقة له مب�صطلح البيان الذي ا�صتقر على يد ال�صكاكي )626هـ( فيما بعد، 
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واإمنا هو عنده كما عند الرماين ينق�صم على اأربعة اأق�صام:كالم ، وحال، واإ�صارة، 
وعالمة من دون اأن يحيل على معناها، وعنده اأن التفا�صل يقع يف البيان الذي 

نقي�صه العي)46(.

وقد عّرف املبالغة يف املعنى  بقوله: »هي الداللة على كرثة املعنى«)47(، 
)راحم(   عن   )رحمن(  كقولك  ال�صفة  يف  املبالغة  منها:  وجوه  على  وهي 
للمبالغة، ف�صال عن ما جاء على زنة )فّعال( و)فعول( مثل )غّفار(، و)�صكور(.

اأو  با�صم،  له  ذكره  من غري  فيه  معنى  عنده »ح�صول  فهو  الت�صمني  اأما 
�صفة هي عبارة عنه«)48(، وهو على وجهني، االأول ت�صمني توجبه البنية مثل 
العبارة مثل  له من  )عامل(، واالآخر ت�صمني يوجبه معنى  )معلوم( الذي ال بد 

�صفة )�صارب( مبعنى )م�رصوب(.

الأنها  بابه  من  الب�صملة  عّد  وقد  اإيجاز،  كله  الباقالين  عند  والت�صمني 
له  التعظيم والتربك ، وال عالقة  با�صم اهلل تعاىل على جهة  ت�صمنت اال�صتفتاح 

مب�صطلح الت�صمني الذي ظهر فيما بعد.

وراأى يف الفوا�صل حروفا »مت�صاكلة يف املقاطع، يقع بها اإفهام املعاين، 
بالقوايف  لها  عالقة  وال  متقاربة،  واأخرى  متجان�صة  تقع  بالغة«)49(،  وفيها 
وقد  الت�صبيه  تباين  اإنها  بقوله  مكتفيا  اال�صتعارة  يعّرف  مل  اأنه  غري  واالأ�صجاع، 
الظاهر،  اللفظ  من  اأوقع  عنده  وهي   ، القراآنية  اال�صتعارات  من  بعدد  لها  مّثل 
واأبلغ من الكالم املو�صوع)50(، فيما االإيجاز يح�صن يف نظره مع ترك االإخالل 
ال�صامل  الأمور كثرية«)51(، وينق�صم  القليل  باللفظ  باللفظ واملعنى الأنه »ياأتي 

على حذف وق�رص، وقد مّثل لهما باآيات قراآنية كرمية.

وقد عّرف الت�صبيه بقوله: »العقد على اأن اأحد ال�صيئني ي�صد م�صد االآخر 
قراآنية  باآيات  له  ومثل  الرماين)53(،  من  اأخذه  وقد  عقل«)52(،  اأو  ح�ض  يف 

كرمية.
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اأما الوجوه التي ال داللة لها على االإعجاز فهي عنده: الت�صبيه املح�ض)54(، 
اعرتا�ض  القراآن معجز عر�ض  الت�صبيه يف  من  ما وقع  قلنا:  »اإن  قد ذكر  وكان 
علينا من الت�صبيهات اجلارية يف االأ�صعار ما ال يخفى عليك واأنت جتد يف �صعر 
اللفظ)56(،  ال�صحر«)55(، واملبالغة يف  ي�صبه  الذي  البليغ  الت�صبيه  املعتز من  ابن 
وال�صجع، والتجني�ض، والتطبيق)57(، ف�صال عن فنون )الراأي الثاين(: التجان�ض، 

والت�رصيف، والت�صبيه الذي ال يدخل يف نظم القراآن الكرمي.

مما �صبق يتبني اأن البديع عند الباقالين بديعان، بديع ال عالقة له باالإعجاز، 
الراأي  فنون  من  ق�صم  عن  ف�صال  االأول(،  )الراأي  فنونه يف  ُذكرت  الذي  وهو 
الثاين وقد ن�ّض عليه بقوله »فمنها ما ميكن الوقوع عليه، والتعمل له،و يدرك 
له  وبديع  به«)58(  القراآن  اإعجاز  معرفة  اإىل  �صبيل  فال  كذلك  كان  بالتعلم،فما 
بقوله  عليها  ن�ض  وقد   ، الثاين  الراأي  فنون  من  بق�صم  متمثال  باالإعجاز  عالقة 
»واأما ماال �صبيل اإليه بالتعلم و التعمل  من البالغات، فذلك هو الذي يدل على 
اإعجازه«)59(، وهذا يعني بطالن راأيه الذي قال فيه: »ال �صبيل اإىل معرفة اإعجاز 
القراآن من البديع«)60(، ف�صال عن اأن الباقالين يف الراأي االأول عّد اال�صتعارة، 
واملبالغة،والت�صبيه مما ال يقع بها االإعجاز، ولكنه يف الراأي الثاين عّد الت�رصف 
يف اال�صتعارة ،و املبالغة يف املعنى، وال�صفة،والت�صبيه الذي يقع يف نظم القراآن، 
مما يتعلق بها االإعجاز... فهل اال�صتعارة عنده ا�صتعارتان؟ اعتيادية، واإعجازية؟ 
وكذلك املبالغة يف املعنى؟ ذلك ما مل يو�صحه، وتركه عر�صة للنقد، والتاأويل.

امل�صطلح  اأن  اإىل  يعود  ال�صابقة  الباقالين  اأحكام  اختالف  يف  ال�رص  لعل 
بني  يتقلب يف عقله  البديع ظل  فم�صطلح  م�صتقرا،  يكن  البالغي يف عهده مل 
اأنواع  »يوؤلفون  اأدباء ع�رصه حني  ي�صتعمله  نا  حم�صِّ كونه  وبني  البالغية،  فاعليته 
به  فيح�صنون  خطبة  اأو  ق�صيدة،  اإن�صاء  اأرادوا  اإذا  فيه  ينظرون  ثم  البارع، 
القراآن  النظر يف  اأنعم  احلكم حني  غادر هذا  ما  �رصعان  ولهذا  كالمهم«)61(، 
عندها  وا�صح  له غر�ض حت�صيني  لي�ض  كثري  بديع  على  م�صتمال  فوجده  الكرمي 
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يكون معجزا   اأن  ما ميكن  البديع  من  اأن  موؤداه  اآخر  راأي  اإىل  الراأي  غادر هذا 
مبعنى اأنه راأى يف البديع م�صتويني متناق�صني االأول ال عالقة له باالإعجاز، والثاين 

معجز.

يقول د.حممد العمري معلقا على هذه امل�صاألة: »اإن هناك م�صتويني من 
ال  ،وم�صتوى  للتعلم  وقابل  مو�صوف  ب�رصي  م�صتوى  الباقالين(:  )عند  البديع 

ميكن و�صفه واإمنا ميكن  امل�صاعدة على اقتنا�صه من طرف اخلرباء«)62(. 
هذا الراأي يق�صم  بالغة البديع  على ق�صمني: )اإلهّية(، واأخرى )ب�رصيّة( والق�صمة 
متفاوت  و)اإن�صاين(  معجز،  )رباين(  هو  ما  بني  موازنة  على  بالنتيجة  فيه حتيل 

اجلمال، وهو عني ما فعله الباقالين.

اإن تق�صيم الباقالين  البديع على م�صتويني خمتلفني  يعك�ض طبيعة النظرية 
بني  فيها  وازن  قد  كان  التي  تلك  االإعجاز  ق�صية  يدر�ض  وهو  بها  ت�صلح  التي 
بح�صب  هو  الذي  وال�صعر  )مقد�ض(،  هو  ما  بني  ،اأي  ال�صعر  و  الكرمي  القراآن 
لكي  بحظه«)63(،  منه  واأخذ  ب�صهمه،  فيه  ال�صيطان  »�رصب  )مدن�ض(  راأيه 
يثبت تفوق املقد�ض على املدن�ض، ولي�ض هذا باالأمر ال�صعب على امل�صلم الذي 
يوؤمن بالفطرة بتفوق القراآن على كل اخلطابات ؛ولهذا كان من ال�صعب على 
الباقالين اأن يقول بتميز البديع  وهو يوؤمن اأن لغة القراآن الكرمي من غري جن�ض 
الكرمي  القراآن  البالغية يف  االأ�ص�ض  اأن  راأت  التي  املعتزلة  العرب، بخالف  لغة 
الن�ض  يف  اجلمال  معايري  واأن  الب�رص،  �صائر  لكالم  البالغية  االأ�ص�ض  نف�صها  هي 
اأدبي)64(؛ والأنه )اأ�صعري( كان  القراآين هي نف�صها معايري اجلمال يف اأي ن�ض 
يرى اأن بالغة القراآن لي�صت من جن�ض بالغة الب�رص ، ولهذا عّد القراآن الكرمي 
�صفات  من  �صفة  االأ�صعرية  عند  وهو  وتراكيبه،  بحروفه،  اأي  بكامله،  معجزا 
اأ�صعريا  الذي كان  بينه، وبني عبدالقاهر اجلرجاين  اهلل ،وهذا وجه االختالف 
هو االآخر)65(، لكّنه راأى  اأن معايري اجلمال القراآين هي معاير جمال العربّية، 
واالإعجاز عنده ال يدرك اإال من خالل فهم  بالغة ال�صعر، اأي بالغة العربية فقد 
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واإعجازه،  القراآن،  اإىل حجية  للو�صول  وا�صحا  �صبيال  ال�صعر  معرفة  من  اتخذ 
وهو القائل: »وكان حُماال اأن َيْعرَف كوَنه ]القراآن[ كذلك، اإال من َعَرَف ال�صعر 
الذي هو ديوان العرب، وعنوان االأدب، الذي ال ي�صك اأنه كان ميدان القوم اإذا 
هان، ثم بحث عن العلل  َب الرِّ جتاَرْوا يف الف�صاحة والبيان، وتنازعوا فيهما َق�صَ
ادُّ عن  التي بها كان التباين يف الف�صل، وزاد بع�ض ال�صعر على بع�ض، كان ال�صَّ
ذلك �صاّداً عن اأن ُتْعَرف حّجة اهلل تعاىل«)66(، ليثبت اأن دار�ض القراآن ال هّم له 

�صوى القراآن ، وحياده العلمي.

6 - اخلامتـــــة:
اأ -    اإن البديع عند الباقالين فنون البالغة بعامة مطلقة من حدود التميز، ولي�ض 
العلم الثالث من علومها ومل يكن هذا ديدنه وحده، واإمنا ديدن من �صبقه، 
وعا�رصه من العلماء من اأمثال الرماين، واخلطابي، وابن املعتز... مع ميله 

اإىل الربط بني البديع، والتح�صني.
دالالت  هي  التي  احلروف  نظم  يف  يرتبط  الباقالين  عند  االإعجاز  اإن   - ب 
وعبارات القراآن الكرمي، اأي بالغة اجلملة، فالقراآن يف نظمه خارج عن 
لي�ض  اأنه  عن  ف�صال  خطابهم،  لطبيعة  ومباين  العرب،  نظم  من  املعهود 

ب�صجع، اأو �صعر؛ ولهذا �صار معجزا.
ت - ال �صبيل اإىل معرفة اإعجاز القراآن من فنون البديع التي ذكرها علماء العربية؛ 
الأن هذه الفنون لي�ض فيها ما يخرق العادة واأنها ميكن اأن ت�صتدرك بالتعلم 

والتمرن.
ث - اإن الباقالين وهو يعالج امل�صاألة ال�صابقة طرح اآراء ناق�صت ت�صوره ال�صابق 

متكن البحث من ر�صدها على وفق االآتي من ال�صياق:

1 - خفف الباقالين من ت�صوراته النقدية املق�صية للبديع من االإعجاز حني 
عد البديع بابا من اأبواب الرباعة، وجن�صا من اأجنا�ض البالغة.
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ال  الذي  البديع  من  االإعجاز  بح�صول   - ال�صابق  راأيه  خمالفا  قال -   -  2
�صبيل اإليه بالتعلم، والتعمل وقد ح�رص فنونه املف�صية اإىل االإعجاز يف: 
البيان، واملبالغة يف املعنى وت�صمني املعاين، والفوا�صل، واال�صتعارة، 

واالإيجاز، وال�صبيه الداخل يف نظم القراآن.
امل�صطلح  اأن  اإىل  يعود  ال�صابقة  الباقالين  اأحكام  اختالف  يف  ال�رص  لعل   - ج 
الذي كان  البديع  م�صتقرا، وال�صّيما م�صطلح  يكن  البالغي يف عهده مل 
خطبة  اأو  ق�صيدة،  اإن�صاء  اأرادوا  اإذا  ع�رصه  اأدباء  ي�صتعمله  نا  حم�صِّ عده  قد 
فيح�صنون به اإبداعهم، ولكنه �رصعان ما غادر هذا احلكم حني اأنعم النظر 
يف القراآن الكرمي فوجده م�صتمال على بديع كثري لي�ض له غر�ض حت�صيني 
البديع  اأن  اآخر موؤداه  اإىل راأي  الراأي  وا�صح عندها �رصعان ما غادر هذا 
راأى يف  اأنه  مبعنى  البالغة،  اأجنا�ض  من  الرباعة، وجن�ض  اأبواب  من  باب 

البديع م�صتويني متناق�صني االأول ال عالقة له باالإعجاز، والثاين معجز.

االإحـــــــاالت

)1(    ينظر: ل�صان العرب: مادة بدع دار �صادر د.ت بريوت.
)2(    البديع: منري �صلطان: 11: 1986 دون مطبعة، وطبعة.

البديع:  وعلم   ،300  ،298 الزهريي:  غناوي  حممود  د.  بويه:  بني  ظل  يف  االأدب  ينظر:      )3(
عبدالعزيز عتيق: 8 :1985، وبحثا عن طريق: د. �صياء خ�صري: 95، 100: 1983.

)4(    ينظر: البديع:  73 .

)5(    االإي�صاح...: 334.
)6(    االإتقان يف علوم القراآن: ال�صيوطي: 2: 116.

)7(    ينظر: اإعجاز القراآن : الباقالين: حتقيق: ال�صيد اأحمد �صقر دار املعارف مب�رص 1963.
)8(    البالغة العربية اأو�صولها وامتداداتها: د. حممد العمري: 161.

)9(    ينظر: اإعجاز القراآن: 5.
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)10(   ينظر: نف�صه.
)11( نف�صه: 17.

)12( ينظر قوله »ذكر اأ�صحابنا«: 33 وال�صمري يف )اأ�صحابنا( يعود على اال�صاعرة.
)13( اإعجاز القراآن: 35.

)14( نف�صه: 159.

)15( نف�صه: 183.
)16( نف�صه: 35.

)17( فكرة النظم بني وجوه االإعجاز: د. فتحي اأحمد عامر: 32.
)18( تنظر هذه الوجوه جميعها يف: اإعجاز القراآن: 47-35.

)19( ينظر: النكت يف اإعجاز القراآن:يف ثالث ر�صائل..: 69. 
)20( ينظر: بيان اإعجاز القراآن:يف ثالث ر�صائل...: 70.

)21( كتاب ال�صناعتني: 7.

)22( اإعجاز القراآن: 261.
)23( نف�صه: 66.

)24( نف�صه، وينظر البديع: 76 وما بعدها.
)25( نف�صه: 275.

)26( ينظر: نف�صه: 107-66.
)27( نف�صه: 66.

)28( ينظر: نف�صه: 78، 80.
)29( نف�صه: 107.

)30( نف�صه.
)31( نف�صه: 108.

)32( ينظر: نف�صه: 111.
)33( ينظر: نف�صه.
)34( نف�صه: 112.

)35( نف�صه.

)36( نف�صه.
)37( ينظر: نف�صه: 275-262.

)38( نف�صه: 275. 



فاضل عبود التميمي
20

10
ير 

نا
- ي

هـ 
14

31
م 

حر
 م

، 1
2 

ج
 م

، 3
0 

 ج
ر ،

ذو
ج

133

جـــــذور

)39( ينظر: نف�صه: 283.

)40( ينظر: نف�صه: 284.
)41( نف�صه: 276.

)42( النكت يف اإعجاز القراآن: الرماين �صمن ثالث ر�صائل يف اإعجاز القراآن: 69.
)43( اإعجاز القراآن: 284.

)44( نف�صه: 276.
)45( نف�صه:113.

)46( ينظر: نف�صه: 274.
)47( نف�صه : 273. 

)48( نف�صه: 272، 273
)49( نف�صه: 270.

)50( ينظر: نف�صه: 268 ، 269.
)51( نف�صه: 262.

)52( نف�صه: 263، 264.
)53( ينظر: البيان يف اإعجاز القراآن: يف ثالث ر�صائل...: 74.

)54( ينظر: اإعجاز القراآن: 276.
)55( نف�صه: 275 ، 276. 

)56( ينظر: نف�صه: 283.

)57( ينظر: نف�صه: 284.
)58( نف�صه : 275.

)59( نف�صه.
)60( نف�صه: 111.

)61( نف�صه.
)62( البالغة العربية...: 170.

)63( اإعجاز القراآن: 302.
)64( ينظر: االإعجاز البالغي يف القراآن الكرمي عند املعتزلة: د. عماد ح�صن مرزوق:21.

)65( ينظر: مقدمة اأ�رصار البالغة للمحقق حممود حممد �صاكر: 15: وينظر م�صدره.
)66( دالئل االإعجاز: 8، 9.
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امل�ســــادر واملـــراجع

*   القــراآن الكـــرمي.
امل�صهد  مطبعة  اإبراهيم  الف�صل  اأبو  )911هـ( حتقيق حممد  ال�صيوطي  القران  علوم  االإتقان يف     )1(

احل�صيني القاهرة 1967.
)2(   االإعجاز البالغي يف القراآن الكرمي عند املعتزلة: د. عماد ح�صن مرزوق مكتبة ب�صتان املعرفة 

االإ�صكندرية م�رص 2005.
)3(   اإعجاز القراآن الباقالين )403هـ( حتقيق ال�صيد اأحمد �صقر دار املعارف مب�رص 1963.

)4(   االإي�صاح يف علوم البالغة القز ويني )739هـ( حتقيق جلنة من اأ�صاتذة كلية اللغة العربية جامع 
االأزهر طبعة مكتبة املثنى بغداد.

)5(   البديع ابن املعتز )296هـ( حتقيق د حممد عبد املنعم خفاجي دار اجليل لبنان ط 1، 1990.
)6(   البديع تاأ�صيل وجتديد د منري �صلطان م�رص 1986.

)7(   البالغة العربية اأ�صولها و امتداداتها د حممد العمري اأفريقيا ال�رصق 1999 املغرب
اإعجاز القران: الرماين )386( ، واخلطابي )388هـ( واجلرجاين )471هـ(  )8(   ثالثة ر�صائل يف 

حتقيق حممد خلف اهلل احمد وحممد زغلول �صالم دار املعارف مب�رص 1976.
املعارف   من�صاة  عامر  اأحمد  فتحي  د  الكرمي  القران  يف  االإعجاز  وجوه  بني  النظم  فكرة     )9(

االإ�صكندرية 1988.
البجاوي  الع�صكري )395هـ( حتقيق علي حممد  اأبو هالل  ال�صناعتني:الكتابة وال�صعر  )10( كتاب 

وحممد اأبو الف�صل اإبراهيم دار الفكر العربي ط 2 ، 1971.
)11( ل�صان العرب ابن منظور  )711هـ( طبعة يو�صف خياط  بريوت.

*  *  *
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اأ�ساطري العرب وخرافاتهم

بركات حممد مراد)*(

»اإن الأ�شطورة هي نوع من اللغة ال�شعرية، وهي اللغة الوحيدة 
التي كان الإن�شان ي�شتطيع اأن يعرب عن نف�شه يف الرحلة البدائية 
من تطور الب�رشية، ومع ذلك فقد كانت لغة اأ�شيلة لها قواعدها 

ومنطقها اخلا�ص«
الفيل�سوف الإيطايل فيكو »العلم اجلديد«

املعارف  جلميع  م�صدر  اأقدم  اإنه  بل  قدمي،  علم  الواقع  يف  الأ�صاطري 
قبل  الب�رش  ببدائية  اأو  النا�س  ببداية  دائمًا  الأ�صطورة  ترتبط  هنا  ومن  الإن�صانية، 
اأنها يف  الواقع  ومن  املعرفة.  اأو  العلم  من �رشوب  ال�صحر ك�رشب  ميار�صوا  اأن 
املادية  باأبعادها   Populer Antiquitis الدارجة  املاأثورات  مت�س  احلال  هذه 
عندما  وبخا�صة  الأركيولوجيون،  عليه  يعكف  مما  لكثري  وتعر�س  والروحية، 
ي�صتنطقون النقو�س املنبثقة فوق الأواين والألواح والأدوات، وهي تق�س اأطرافًا 

عن حياة الإن�صان يف املا�صي البعيد اأو القريب.

)*(  باحث مصري.
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وملا كانت الأ�صاطري قد اأمدت الدرا�صات الإن�صانية على اختالف فروعها 
بالكثري من الظواهر والعنا�رش واملواد، فاإن الفولكلور ين�صعب عنها عند بع�س 
بالإثنولوجيا.  مت�صاًل  ُيعد  اآخرين  وعند  لها،  مكماًل  هنا  من  وُيعد  الدار�صني، 
العام  اللغة  بعلم  يرتبط  الإن�صانيات،  من  فرعًا  احلالني،  يف  تبدو  والأ�صاطري 
على  حتقق  الذي  الفكري  ال�صعي  ير�صد  كما  والنف�صية،  الأدبية  وبالدرا�صات 
مدى التاريخ من اأجل تف�صري الكون وتعليل م�صكالت احلياة وق�صايا الإن�صان.

الأ�شطورة على هذا النحو �رشب من الفل�صفة، هي عملية تاأمل من اأجل 
اإجابة عن اأ�صئلة مبعثها الهتمام الروحي مبو�صوع ما، فتكون بطريقة اأو باأخرى 
اأ�صبه بالنبوءة التي ظهرت يف تراث الإغريق، فثمة ق�صية م�صري ت�صغل اأي اإن�صان، 
فيذهب يف دلفي Delphi كما ذهب »اأوديب« ي�صتنبئ عن م�صتقبله، وهنالك 
اجلنائزية  والطقو�س  الأ�صاطري  تن�صاأ  مل  برول«  »ليفي  يقول  الإجابة،  تكون 
وعمليات ال�صحر والزراعة - فيما يبدو - عن حاجة الرجل البدائي اإىل تف�صري 
الظواهر الطبيعية تف�صرياً قائمًا على العقل، لكن هذه ن�صاأت ا�صتجابة لعواطف 

اجلماعة القاهرة«)1(.

�صطر  جمع  وهي  لها«  نظام  ل  التي  »الأحاديث  هي  الأ�شاطري  ولغويًا 
و»�صطر  العجيبة«  والأحاديث  »الأباطيل  من  الأولون  كتبه  الذي  الأ�صطر  من 
ت�صطرياً« األّف واأتى بالأ�صاطري، والأ�صطورة الأقوال املزخرفة واملنمقة)2(. وقد 
ا�صتعمل القراآن الكرمي لفطة »الأ�صاطري« بالذات فيما ميت للقدماء من اأحاديث 
اأي مما  اأ�شاطري الأولني })3(  اإل  اإن هذا  لقلنا مثل هذا،  ن�شاء  لو  فقال: { قد �شمعنا 
الأولني  اأ�شاطري  وقالوا   } اأي�صًا  وقال  وكذبها،  الأحاديث  اأعاجيب  من  �صطروا 
اكتتبها فهي متلى عليه بكرة واأ�شيال })4(. اأي طلب الر�صول كتابتها فكان ميليها 

عليه جربيل �صباح م�صاء.

واأما اخلرافة فلي�صت من خرف الرجل خرفًا، اأي ف�صد عقله، واإمنا هي 
ف�صل  دخل  اأي  يخرف  خرف  نقول  امل�صتملح،  الليل  حديث  من  املو�صوعية 
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اخلريف واأكل من فاكهته الطريفة التي هي اخلرافة. وهكذا وخرافة رجل من 
عذرة ا�صتهوته اجلن)5( فكان يحكي ما راآه فكذبوه وقال »حديث خرافة« اأو 

»حديث م�صتملح كذب«.

اأنواع:  اأربعة  اإىل  الأ�صطورة  زكي)6(  كمال  اأحمد  الدكتور  ويق�صم 
 Ritual Myth الطقو�صية، والتعليلية، والرمزية، والتاريخ املوؤ�صطر: فاأما الأولى
�صكلها  يكن  مهما  العبادة،  بعمليات  اأ�صا�صًا  ارتبطت  اأنها  الوا�صح  فمن 
اأن ت�صبح »حكاية«  وطريقتها، عنيت بر�صد اجلزء الكالمي من الطقو�س قبل 
لهذه الطقو�س، وميتاز ذلك اجلزء بقوى �صحرية خفية حتى ليتمكن من�صده من 
اأن ي�صرتجع املوقف الذي ي�صفه، ويعترب ن�صيد اإنيوما اإيلي�س Enumaelish الذي 
ين�صده الكهنة مثاًل لهذا النوع، وقد ارتبط الن�صيد بطقو�س جنائزية يف عيد اأول 
ال�صنة عند البابليني، حيث تتمثل كل مالمح اأ�صطورة اخللق)7(، وي�صبهها عند 
امل�رشيني اأ�صطورة اأوزيري�س حيث ت�صف الكون وعملية اخللق وحياة الإن�صان. 
امل�رشيني  حكايات  يف  اخلليقة  اأ�صطورة  بني  كبري  الت�صابه  اأن  »هوك«  ويرى 

وملحمة اخللق الأكادية)8(.

واأما الأ�شطورة التعليلية: فلم جتد طريقها اإىل الوجود اإل بعد اأن ظهرت 
فكرة كائنات روحية خفية يف مقابل ما هو كائن من الظواهر الطبيعية كالرعد 
وانفجار الربكان وان�صقاق الأر�س عن الزرع، ويبدو اأن طائفة من رجال الدين 
الال�صخ�صية  الكائنات  بهذه  ات�صال  باأنها على  )اجلماعة(  توهم  اأن  ا�صتطاعت 
فوجد ال�صحر، وظهر مفهوم تقدمي القرابني ل�صرت�صاء الأرواح، ومتكن التعليل 
الأ�صطوري من اأن يتحرر من »الو�صيط« فجاءت لنا احلكايات املختلفة بح�صد 
هائل من تف�صري عمليات �رشوق ال�صم�س وغروبها، وازدهار الأر�س يف الربيع، 
بداية  التعليل  ويعترب  واختناقه،  القمر  طلوع  اأو  النهر،  هياج  اأو  البحر،  وثورة 
بحيث  بالدين،  يرتبط  اأن  قبل  املهمة  يف  ال�صحرة  و�صارك  الفل�صفة  قبل  العلم 

كانت ال�صعائر الدينية وال�صحرية متار�س يف وقت واحد.
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واأما الأ�شطورة الرمزية: فهي تعرب بطريقة جمازية عن فكرة دينية اأو كونية، 
نفهم ذلك اإذا قراأنا يف الأ�صاطري العربية اأن »الغمي�صاء« اأو »الغمو�س« كانت 
املجرة  وال�صعرى وعربا  �صهيل  فاحتدا  وال�صعرى يف جمرة واحدة،  هي و�صهيل 
الذي   - �صهيل  فقدها  على  حزنًا  تبكي  وحيدة  الغمي�صاء  وبقيت  اليمن،  اإىل 
اأ�صيفة  ال�صماء  يف  دائمًا  تبدو  وكذا  عيناها،  غم�صت  حتى   - تع�صقه  كانت 

موح�صة)9(.

معناها   - املتاأخر  اجلاهلي  الرتاث  يف   - الأ�صطورة  هذه  فقدت  لقد 
الأ�صطوري وجاءت لنا مبعناها احلريف، فيكون علينا البحث عن املعنى الرمزي، 
املارد  فهذا  ذلك،  لفهمنا  الإغريق،  عن  »كرونو�س«  اأ�صطورة  قراأنا  لو  ورمبا 
Titan وهو »ابن اأورانو�س وجيا« اأي ال�صماء والأر�س، اعتاد اأن ياأكل اأبناءه، 
لأنه اأنبئ باأن اأحدهم �صيكون اأقوى منه، وبحيلة ما اأنقذ منه ابنه »زيو�س« الذي 
�صار كبرياً لآلهة الأوملب)10(. وقد اأ�صبح كرونو�س رمزاً للزمن الذي ل يفنى 
اأن الأبحاث احلديثة  اأحمد كمال زكي)11(  الدكتور  ويفنى كل �صيء! ويذكر 
التي عر�صت للفكر املبكر لالإن�صان اأن مدى الت�صابه يف عمليات العقل الب�رشي 

- هنا وهناك - اإمنا يظهر يف مثل هذه الأ�صاطري الرمزية.

ولو اتخذنا ح�صارة مثل م�رش اأ�صا�صًا ملا انت�رش يف الهالل اخل�صيب - وهو 
الذي اأمد ثقافة الإغريق فيما بعد - لراأينا املعنى لأ�صاطري اأوزيري�س يرى يف اأن 
ال�رشاع الذي ن�صب بني اأوزيري�س و�صت ثم بني �صت واأخيه حوري�س، اإمنا هو 
معارك  الثالث  املمالك  بني  ن�صبت  وقد  م�رش،  ممالك يف  ثالث  لظهور  مقابل 
متكني ال�صيادة. وهذه املمالك هي مملكة �رشق الدلتا وكان يحكمها اأوزيري�س، 
ومملكة غرب الدلتا حتت حكم حوري�س ومملكة اجلنوب اأو م�رش العليا وكانت 
يف حوزة �صت. وبنجاح حوري�س يف قتل �صت - لأنه قتل اأباه وفرق ج�صده - 

مت توحيد ال�صمال واجلنوب لأول مرة يف التاريخ)12(.

وعلى ذلك فلو ا�صتطعنا يف �صوء هذا التف�صري القائم على وجود معنى 
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حريف وراء معنى اأعمق، اأن نقراأ مرة اأخرى تراث الإن�صانية الفني، لو�صلنا اإىل 
حقائق اأجدى على العلم واحل�صارة من كثري من القيم الظاهرية اأو القريبة التي 

يتخفى بها.

واأما التاريخ املوؤ�صطر Legend Myth فهو تاريخ وخرافة معًا اأو يت�صمن 
لأنها  احلكاية  وهذه   - احلكاية  اإطار  تاأخذ  خوارق  وجمموعة  تاريخية  عنا�رش 
تتعلق مبكان واقعي اأو باأ�صخا�س حقيقيني - تنقل بالتواتر من جيل اإىل جيل، 
ومنها يف تراثنا حكاية »داح�س والغرباء« وحكاية »�صد ماأرب« و»اجُلرهمي 
بيوم  وتبداأ  القي�س  امروؤ  بطلها  ملحمة  ي�صكل  الذي  ماأقط«  و»يوم  التائه« 
»ملحمة  البابليني  وعند  الإغريق »حرب طروادة«  تراث  الأول. يف  الكالب 

جلجامي�س«.

ال�صيء،  بع�س  نحتاط  اأن  يف  علينا  ينبه  زكي)13(  اأحمد  الدكتور  وجند 
فنفرق بني �رشبني من الروايات هنا، الأول يعنى باأبطال دخلوا اأ�صاطري الرموز، 
الأبواب كاأديب و�صيزيف  اأو�صع  الفكرية والروحية، من  القوى  خماطبني �صتى 
اأي�صًا، ولكن  الأبواب  اأو�صع  التاريخ من  باأبطال دخلوا  يعنى  واأولي�س. والثاين 
يزن وعنرتة و�صم�صمون. وهذه  بن ذي  �صيف  اأعمالهم، ومن هوؤلء  طم�صت 
اتخذت  اإذا  ول�صيما  التداخل،  دائمة  هي  بل  متامًا،  حمددة  لي�صت  الأ�صاطري 
اأ�صكاًل معقدة للحكاية. ولذلك هنا حكايات الفولكلور املت�شمنة عنا�رش اأ�شطورية 

مثل:
الأختام  على  مو�صحة  اأي�صًا  نراها  قد  وهذه  والطقو�ص،  ال�شعائر  حكايات   -  1
والدروع وجدران املعابد مثل و�صع جثمان اأوزيري�س املمزق يف ال�صندوق 
قبل اإلقائه يف النيل عند امل�رشيني، وواأد الوليد الأنثى على اأ�صا�س اأنها من 

بنات اهلل عند بع�س القبائل العربية.
الالفتة يف  التي تخرق احلقائق  Legend وهي  التاريخ الأ�شطوري  حكايات   - 2
تاريخ الإن�صانة بالأعاجيب واخلوارق، ثم تخرج من هذا املزيج ق�صة �صعبية 
بالتدريج،  الواقع  ويتال�صى  رواياتها  فتنتقد  فيها،  وتغري  الأجيال،  تتناقلها 
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وتراثنا العربي ف�صاًل عن ال�صعبي، مليء بهذه احلكايات.
3 - احلكايات الرمزية Allegories وقد ظهرت يف ال�صعر احلديث موؤخراً على 
نطاق وا�صع، حتى لقد عد نتاج »وليام بليك« كله ليجوريا، ويت�صل بهذه 
التي  اأ�صا�س الكوامن الال�صعورية  احلكايات ما اختاره »كارل يوجن« على 
اأمناطها  اأ�صهر  ومن  �صاحبها)14(.  تدمر  اأن  خ�صية  عنها  التعبري  من  لبد 

حكايات اجلن والعفاريت.
اأنها  يف  غريها  عن  وتفرتق  الإلهات،  ول�صيما  الكربى  الآلهة  حكايات   -  4
ول  ل�صيا�صتها،  ول  القبيلة  لنظام  تعر�س  ول  تاريخية  عنا�رش  تت�صمن 
واأ�صهر  املختلفة،  ال�صحرية  القوى  ت�صف  اأو  الدينية  املعتقدات  عند  تقف 
هي  الأوىل،  واملعبودة  اخل�صب  رمز  الأر�س،  الأم،  الكربى  الإلهات 
عند اليمانيني عثـرت، وعند البابليني ع�صتار، وعند امل�رشيني اإيزي�س، وعند 

الإغريق اأفروديت اإلهة اخل�صب واجلمال.
على  للطبيعة  خارقة  خيالية  اأمور  وحمورها   Fables اخلرافية  احلكايات   -  5
يف  العرب  يحكيه  وما  �صورته،  ع�صق  الذي  اجلميل  حكاية  يف  ترى  ما 
اأ�صعارهم واأخبارهم عن �صدى امليت - وي�صور بهامة �صارخة - من هذه 
املبالغة  اعتمادها  »الروكوكو« يف  فن  ت�صبه  احلكايات  وهذه  احلكايات. 
والتهويل، ومع ذلك يظل لها مغزى هائل وعميق. والبحث املقارن يثبت 
اأن هذا النمط من احلكايات يكون امل�صمون الوحيد لأقدم �صور التاأليف 
الأدبي املعتمد على الأ�صاطري، ويهدف دائمًا اإىل خلق نوع من التوازن اأو 

الن�صجام مع الواقع بحيث ي�صري الالمعقول فيها معقوًل.

احللقات،  ومت�صلة  موؤكدة،  ح�صارية  حركة  الأ�صطورة  تبدو  وهكذا 
وكانت يف طورها الأول جزءاً من العبادة يتم اأداوؤه داخل املعبد اأو اأمام املذبح، 
يخ�رش.  كي  ال�صتمطار  اإىل  يحتاج  قفر  حافة  على  اأو  جارف  �صيل  قبالة  اأو 
والأ�صطورة يف طورها الثاين �صريرَ اآلهة واأبطال ومردة، وهي يف طور ثالث - 
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للتعليل والرمز - كانت فل�صفة وبيانًا لقوى اجتماعية تر�صد  وقد ا�صتخدمت 
فيها  يرون  امل�صت�رشقني  من  والغربيون  احل�صارة.  علماء  وراءه  ي�صعى  ما  كل 
تف�صريات متعددة »فهربرت ريد« يوؤكد اأن فريزر وتالميذه يخطئون يف زعمهم 
اأن اأ�صاطري الأولني كلها حماولت لتف�صري الطبيعة)15(، و»لوي�س هوريتي« يقرر 
ن�صاأت على  احليوان  للجيولوجيا وعلم  الدينية  املرحلة  التي هي  الأ�صطورة  اأن 
الأ�صطورة  اأن  اإىل  يذهب  �صبن�س«  و»لوي�س  عامرة)16(.  يومًا  كانت  اأطالل 
مبدلولها املعروف مرحلة تابعة لالأ�صطورة التي كانت اأحد طقو�س العبادة)17(. 
و»جون لوي�س« يراها عمليات اكت�صاف متتابعة)18(. و»مالينوف�صكي« يعرتف 
بحدوث الأ�صطورة بعد وقوع املعجزة ال�صحرية يف  طقو�صها التي ل ميكن اأن 
كما  �صابقة،  اجتماعية  اأو جتربة  �صيا�صية  رواية  اأو  طبية  مهارة  بوجود  اإل  تقوم 

يقول »رميون فريث« اأ�صتاذ الأنرثوبولوجيا بجامعة لندن.

اإن  بجراأة  قال  من  اأول   - لكانط  املعا�رش   - الفيل�صوف »هريدر  وكان 
للمحافظة  كو�صيلة  ن�صاأ  ال�صعر  واإن  اللغة،  ظهور  يف  �صببًا  كانت  الأ�صطورة 
والحتفاظ بديناميكيتها. وقد تو�صل »فيكو« اإىل اأن اللغة بداأت اأوًل بالإ�صارة 
القواعد  ذات  الوا�صحة  املجازية  واللغة  الأ�صطورة  مراحل  تطورت خالل  ثم 

املحددة الثابتة التي تتكلمها املجتمعات املتح�رشة)19(.

باأن  العتقاد  اإىل  ومالوا  واخلرافة  الأ�صطورة  بني  الباحثون  ربط  وقد 
الآلهة التي تظهر يف الأ�صاطري عادة تتحول يف احلكايات اخلرافية اإىل جمموعة 
من الكيانات الأر�صية اخلارقة، منها على �صبيل املثال الغول واجلن وال�صعالة، 
�رشوب  تاأكيد  بكل  وفيها  البائدة  الدينية  الطقو�س  مقام  يقوم  ما  فيها  وليزال 

معقدة من ال�صحر.

ويقول »فريدريك فون ديرلين« اإن معظم احلكايات اخلرافية ت�صبق كل 
تاريخ مدون)20(. وترجع اإىل عامل اآخر من الدين والفكر اأو العتقاد، فتمتزج 
من هنا بالأ�صاطري، ولكن يجب األ نردها جميعًا اإىل ع�صور قدمية يلفها الغمو�س، 
وذلك لأن رواتها من القا�صني غريوها يف حدود طاقاتهم الإبداعية. واإذا كان 
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ثمة حكايات خرافية ترتبط بالأ�صاطري - كما يقول العامل الأملاين - فنحن منلك 
اأن نحدد لها تواريخ معينة، بل كذلك نعرف اأنها »مل تتخذ �صورتها التي تبدو 
عليها اليوم اإل يف ع�صور متاأخرة«)21( تاركة اأطرها الأوىل التي عرفت بها يف 
م�رش وبابل منذ اأربعة اآلف �صنة قبل امليالد، اأو يف الهند وال�صني منذ األفي �صنة 

قبل امليالد اأي�صًا.

تت�صل  الأخبار  من  جمموعة  الأ�صل  يف  اخلرافية  احلكايات  كانت  وملا 
ونقلها  بها  الحتفاظ  على  النا�س  حر�س  فقد  القدم،  منذ  الإن�صانية  بتجارب 
الرتاث  اأنواع  اأهم  �صارت  هنا  ومن  الأجيال،  عرب   - املدونة  غري   - بالرواية 
ال�صعبي. وعامة فاحلكاية اخلرافية ل تعتمد احلدث اأ�صا�صًا لها، واإمنا تعتمد البطل، 
وهي تختار من الأحداث ما يلقي ال�صوء على �صخ�صيته ويوؤثر يف حركته، هذا 

مع امتالئها بالأمور التي ل تقع يف عاملنا.

اإ�صافة  النهرين،  بني  ما  وكذلك  م�رش  اأن  توؤكد  املقارنة  والدرا�صات 
»ملحمة  اأن  اإىل  هوك«  »�صامويل  وي�صري  الأ�صاطري،  مهد  العربية،  اجلزيرة  اإىل 
جلجام�س« التي ت�صمنت اأ�صطورة الطوفان وبطولة ملك اأوروك Uruk اخلرايف 
منطقة  �صعبيًا يف  اأدبًا  توؤلف  ال�صومرية،  ال�صاللة  ملك يف  ا�صمه خام�س  الوارد 
�صبايزر  »العالمة  قاله  ما  اإىل  اأهميتها  تاأييد  يف  ويذهب  القدمي.  الأدنى  ال�رشق 
Speiser«: »لأول مرة يف تاريخ العامل جتد جتربة عميقة يف مثل هذا امل�صتوى 
البطويل جماًل للتعبري عنها باأ�صلوب رفيع، واأما من حيث قدمها التاريخي فقوة 

ن�صيجها ال�صعري فر�صت تاأثريها على خمتلف الأل�صنة والثقافات«)22(.

ويجرنا هذا اإىل املحاولة التي بذلها »امل�صعودي« يف مروجه كي يثبت اأن 
اجلزيرة العربية اأو ما حولها جمال احلياة الأوىل، وذلك قبل اأن يوجد اليونان - 
كدولة متحدة حوايل 1100 قبل امليالد)23( وقبل اأن يتعر�س ما بني النهرين لغزو 
الدكتور  الت�صور دفع  العراق. هذا  باأر�س  البالد  النا�س يف  الإيرانيني، ويتفرق 
اأحمد زكي)24( اإىل القول باأ�صالة العنا�رش ال�صامية يف و�صع الأ�صاطري و�صياغة 

املالحم واحلكايات اخلرافية.
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الأ�صاطري  بني  تالزم  بوجود  الت�صليم  ينبغي  اأنه  على  الباحث  اأكد  كما 
واحلكايات اخلرافية، واأن هذا التالزم اأظهر ما يكون يف الرتاث العربي الذي 
الأ�صاطري  نف�صل  اأن  ال�صعب  من  اأنه  ويبدو  القدميني.  والعراق  اليمن  وجد يف 
عن احلكايات اخلرافية، ونعجز عن اأن جند فروقًا دقيقة بينهما. وكثرياً ما حتكي 
الأ�صطورة اأعماًل ت�رشدها بتف�صيالتها احلكاية اخلرافية، واإل فهل ثمة فرق كبري 
بني رحلة »اأولي�س« ورحلة »جلجام�س« اأو »ال�صندباد«؟ وما الفرق بني تنني 

الأ�صاطري وتنني القدي�س »اأندريا�س اخلرايف«؟

يف  والأ�صطورة  اخلرافة  بني  اأر�صطو  يف�صل  مل  ملاذا  لنا  يف�رش  ما  وهذا 
اإن كل  كتابه »فن ال�صعر«. وكذلك كان القدماء مل يف�صلوا بينهما، من حيث 
منهما بعيد عن التاريخ املحقق، وبذلك ي�صبح املجال اأمام الرواية اأكرث ات�صاعًا 
لالإبداع اأو للتغيري والتحريف بحيث ميكن القول اإنه اأوجد حكاية اأو اأ�صطورة 
جديدة. يذكرنا هذا بجوتة - �صاعر اأملانيا الكبري - والذي هو اأ�صهر هوؤلء الذين 
عنوا باخلرافات. فقد نظم حكاية »الأفعى اخل�رشاء« و»حكاية زهرة ال�صو�صن 
اجلميلة« �صمن جمموعة األوان من حكايات الرتفيه عند املهاجرين الأملان)25(ومل 
يكن الهدف ترفيهيًا بقدر ما كان تربويًا اأخالقيًا، وجنح يف نقل احلكاية اخلرافية 

من املفهوم ال�صيق لالأدب ال�صعبي اإىل املفهوم الإن�صاين الوا�صع.

ودقيقة  عميقة  لنوازع  مو�صوعية  عملية  �صارت  فالأ�صطورة  هنا  ومن 
كما  القدمية،  والنظم  العادات  من  يريدون  ما  اليوم  الإن�صان  علماء  فيها  يجد 
يجد الفيل�صوف يف رموزها تف�صرياً لرموز اأحكام الع�رش على قاعدة ما ي�صمونه 
بالالوعي اجلماعي. اأو هي عبارة عن تف�صري عالقة الإن�صان بالكائنات، وهذا 
التف�صري هو اآراء الإن�صان فيما ي�صاهد حوله يف حالة البداوة ؛ فالأ�صطورة م�صدر 
اأفكار الأولني، وملهمة ال�صعراء والأدب عند اجلاهليني. وتتفق �صوان لجنر مع 
واأول  امليتافيزيقي  الفكر  من  البدائية  »املرحلة  الأ�صطورة  اعتبار  »كا�صرير« يف 
جت�صيد لالأفكار الكلية العامة«، وعندما مت لالإن�صان تطوير اللغة املعربة اختفت 
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املفاهيم الأ�صطورية، وانتقلت احل�صارة اإىل مرحلة عقالنية)26(، ونلخ�س القول 
فنقول اإنها الدين والتاريخ والفل�صفة جميعًا عند القدماء)27(. 

تاريخًا كان  ما �صطر عند اجلاهليني  الأ�صطورة هي درا�صة كل  ودرا�صة 
اأو دينًا، لأنه مل يكن قد وجد يف الع�رش الذي ن�صميه ع�رش توليد الأ�صاطري ذلك 
التفريق احلديث. فالعلم كان حمدوداً وممتزجًا بالدين، ومل تكن املعلومات تتجاوز 
لي�صت  الأ�صطورة  تكون  اأن  يبعد  ل  ولكنه  العقلية.  ال�رشوريات  دائرة  حدود 
من الفولكلور Folklore ول هي من الق�ص�س Legends. لأن الأ�صطورة هي 
األواح  يف  مطبوعة  اأو  م�صطورة  كانت  حينما  البدائي  الفكر  �صور  من  �صورة 
الأذهان، كما قيل يف اأ�صطورة اإغريقية)28( اأن كميخر ال�صاقي ابن طرو�س ملك 
)رب  زيو�س  فنزل  على جبل  للقن�س  يومًا  فخرج  اجلمال  بديع  كان  طروادة، 
الأرباب( بهيئة ن�رش فاختطفه اإىل ال�صماء، فاأقام يف اأوملب واتخذه زيو�س �صاقيًا 

له، ولهذا �صمي »الدلو«.

وكما قيل يف اأ�صطورة عربية اأن العيوق عاق الدبران ملا �صاق اإىل الرثيا 
ولذلك  لها،  خاطبًا  اأبداً  يتبعها  فهو  نحو ع�رشين جنمًا  مهرا وهي جنوم �صغار 
اأنها كانت  تبني  التي  الزهرة  القال�س)29( ومثل ذلك ق�صة  النجوم  �صموا هذه 
اأي�صًا اإن الديك  امراأة ح�صناء و�صعدت اإىل ال�صماء وم�صخت كوكبًا)30( وقيل 
وذهب  �صيئًا،  يعطياه  ومل  خمار  عند  اخلمر  �رشبا  واأنهما  للغراب،  ندميًا  كان 
الغراب لياأتيه بالثمن حني �رشب ورهن الديك فخان به فبقي حمبو�صًا، ويف هذا 

يقول »اأمية بن اأبي ال�صلت«:
باآية قــام ينطــق كــل �شيء            وخان اأمانة الديك الغراب)31(

اأما الفولكلور فيتكون من اعتقاد القدماء الذي ليزال م�صتمراً اإىل هذه 
بالعهد.  الوفاء  يف  ال�صمواأل  وق�صة  وال�صخاء،  اجلود  يف  حامت  ق�صة  مثل  الأيام 
اأو  واقعي  مبكان  تتعلق  التي  احلكاية  العموم  على  فهي   Legend »الق�صة«  اأما 
ماأرب،  �صد  ق�صة  مثل  جيل،  اإىل  جيل  من  بالتواتر  نقلت  حقيقيني  باأ�صخا�س 
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اأن  الب�صو�س، فيظهر من ذلك  الزباء، وق�صة داح�س والغرباء، وق�صة حرب  اأو 
الأ�صطورة غري الفولكلور وغري الق�صة.

البيئة عن احل�رش فلهم  البادية مهما اختلفوا يف  اأن عرب  ومن املالحظ 
اأن  والواقع  العقائد،  ال�صامية يف  الأمم  للتاأثر مبن جاورهم من  قابلية و�صالحية 
اأهل الوبر تاأثروا باأهل ال�صمال اأكرث مما تاأثروا باأهل اجلنوب الذين كانوا مت�صلني 
باحلب�صة، ولذلك جند عند العرب والبابليني اآراء متقاربة واأفكار مت�صابهة وتقاليد 
متحدة ؛ وعلى �صبيل املثال، ناأخذ عقيدة اخللق والبعث وق�صة الطوفان، فنجدها 
عند البابليني كما جندها عند العرب، مع اختالف ب�صيط، فاأكرث اأ�صاطري البابليني 
اأمني«)32( يف »فجر  جندها منت�رشة يف مكة واحلجاز، وهو ما يوؤكده »اأحمد 

الإ�صالم«.

اأما البيئة الطبيعية يف احلجاز وجند فهي عبارة عن بادية ورمل ل نهاية 
والعيون  والآبار  نادرة،  فالأ�صجار  فيها،  نبات  ل  وع�صاء،  �صحراء  وعن  لها، 
فيها قليلة. و�صاكن هذه البادية م�صطر اإىل اأن يلجاأ اإىل مغارات يف جبال �صوداء 
ليحتمي بها من حرارة ال�صم�س، وي�صد رحيله بالليل حتت ال�صماء الزرقاء وراء 

هداية النجوم للبحث عن بقاع خ�صبة ومراع خ�رشاء.

بالزراعة وال�صناعة جتعل الإن�صان يعتمد  التي ل ي�صمح فيها  البيئة  هذه 
ويتكل على هبات القدر يف اكت�صاب املعي�صة، فهو يرتب�س املطر ويرتقب اأوامر 
يبداأ  اأنه  حد  اإىل  يت�صع  العرب  عند  القدر  على  التوكل  وهذا  والقدر،  الق�صاء 
املعي�صة  اكت�صاب  امل�صتمر يف  اأما الجتهاد  الأمور كلها،  بالأزلم يف  ي�صتق�صم 
فاإنها جتعل الإن�صان ل يرتك الأمور اإىل الغد، فهو ل يذهب اإىل التفكري فيما بعد 
الطبيعة، بل ي�صتفيد من كل �صيء �صهل احل�صول لديه، ول مييل اإىل اأمور معقدة، 
بل يطلب ذهنه �صفاًء وو�صوحًا مثل �صفاء الرمال الوا�صعة املمتدة، ل حائل بينه 

وبني ما بعد جمال النظر.

لو�صف  العربي حبه  نف�صية  الطبيعية يف  البيئة  مظاهر  من  مظهر  واأجل 
وهي  ال�رشوروية  احلاجات  ق�صاء  يف  وا�صطرابه  هذا  دقيقًا،  و�صفًا  املرئيات 
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عزيزة املنال يف بادية العرب يجعله ماديًا حم�صًا، ولذلك نرى اأن غرائز العربي 
متيل اإىل املادة اأكرث من ميلها اإىل املعاين والروح، فهو ميتاز عن الآريني يف قوة 

امل�صاهدة.

العلم  ي�صبه  �صكل  يف  وتركزت  ا�صتمرت  الروؤية  دقة  يف  امللكة  وهذه 
مثل العرافة والقيافة، والعرافة طور من تطور اأوهام العرب، بداأت من الطرية 
والتفاوؤل والت�صاوؤم الذي كان �صائداً عند العرب، فكانت جزءاً جوهريًا حلياتهم 
اليومية، وقد ارتقت العرافة من مبادئ الأوهام وات�صلت بدقة الروؤية التي هي 
الفطرة الثانية عند العرب، واتخذت �صكل قيافة الأثر وقيافة الب�رش، وا�صتهرت 
يقول  اأن  منها  الرجل  ا�صتطاعة  اأنه كان يف  اإىل حد  قبائل  القيافة عدة  يف هذه 
اإن الرجل واملراأة التي مرت بهذا الطريق من قبيلة كذا وكذا ويرى اأثرها على 
الأر�س ويقول اإنها متزوجة اأو غري متزوجة، واأنها بكر اأو ثيب، وهكذا تطورت 
العرافة فات�صلت بالأ�صنام، واأخذ العربي ي�صتق�صم بالأزلم، واأ�صبح الكهان من 

الأطباء، كما قال عروة:
فقت لعراف اليمامة داوين                   فاإنك اإن داويتني لطبيب)33(

والعرافة تختلف عن الكهانة، وذلك اأن نظرية الكهانة والرهبانية نظرية 
روحانية خال�صة، ونظرية العرافة نظرية مادية حم�صة لأنها مبنية على ال�صتنباط 
والدهرية  املادة  اإىل  مييل  بالطبع  العربي  ونزوع  والعالمات،  املح�صو�صات  من 
كما حكاه اهلل تعاىل على عقيدة اجلاهليني { وقالوا ما هي اإل حياتنا الدنيا منوت 

ونحيا وما يهلكنا اإل الدهر }.

الغ�صب،  ال�رشيع  املزاج،  الع�صبي  اجلاهلي  العربي  ن�صاأ  البيئة  هذه  ويف 
الذي يحب احلرية وامل�صاواة، والذي يثور على كل �صلطة، ويهيج من كل �صيء 
الإيجـاز  ويف�صل  الطبع،  واتزان  البديهة  وح�صور  الل�صـان  بذلقـة  ميتاز  تافه، 
على الإطناب، فهو ي�رشب املثل يف جوامع الكلم، ويت�صور الأ�صياء كما هي، 
باألوان ق�ص�صية، كما  يلونها  يتجاوز حدود احلقائق، فال  اأن  ي�صمح خلياله  ول 
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الأنواع ل  منه على درر خمتلفة  فيقع  ال�صيء  اأمني »يطوف حول  اأحمد  يقول 
ينظمها عقد«)34(. ولهذا ل جند عند العرب الق�ص�س اأو �صعر املالحم، اإل اأن 
هذا ل مينع من وجود خيال رائع وت�صبيهات بديعية عندهم، فالفخر واحلما�صة 
قد  والعرب  اخليال،  واملجاز، كل هذا ونحوه من مظاهر  والت�صبيه  والو�صف 

اأكرثوا فيه كرثة ا�صرتعت الأنظار، واإن كان البتكار فيه قليل.

»خيال  ق�صمني  اإىل  ينق�صم  اخليال  اأن  جيم�س«  »وليم  راأى  وكما 
 Productive اخرتاعي  وخيال    Reproductive Imagination ت�صوري 
الت�صوري،  باخليال  امتازت  قد  اجلاهلية  العربية يف  الأمة  فاإن    Imagination

اأ�صحاب  اأعمال  و�صفوا  قد  وهم  التجارب،  وت�صرتجع  الأ�صياء  تت�صور  فهي 
املروءة وال�صجاعة والوفاء، و�رشبوا الأمثال فقالوا »اأوفى من ال�صمواأل«، وذموا 
الطائي من غري مغالة  له متثاًل حيًا يف حامت  ال�صخاء، واأقاموا  البخل ومدحوا 
للعدائني  و�صفهم  مثل  الأبطال  و�صف  يف  تغلوا  العرب  كانت  نعم  ؛  خيالية 
)ال�صنفرى و�صليك بن ال�صلكة وتاأبط �رشاً( وو�صفهم لزرقاء اليمامة التي كانت 
تنظر م�صرية ثالثة اأيام، لكنهم مل يتجاوزوا بهم حدود الب�رشية ومل يرتقوا بهم اإىل 
درجة الآلهة مثل الأبطال اليونان يف »الإلياذة« واأبطال العجم يف »ال�صاهنامة« 
واأبطال الهند يف »مهابهارت«؛ فالعرب مل يخلقوا اأ�صخا�صًا خرافية مثل قناطرة 
اجلبال)36(، ول مثل الإن�صان اخلرايف ذي الألف عني الذي نراه يف »رجويدا« 

.Rigvida

اأما ما يتعلق بفكرة غري مادية مثل فكرة اجلن، فرنى العربي ل ي�صتطيع اأن 
يتخيل �صورة اجلن كما يتخيلها اليونان والهند والفر�س، ف�صورة اجلني عند غري 
العربي من الأمم رهيبة، خميفة، ومبنية على مغالة بعيدة عن القيا�س، وتركيب 
اأج�صادها على خالف املعهود، واأعمالها خارقة للعادات، لكن العرب توهموا 
اجلن دائمًا يف �صورة حيوان، مثل احلية والنعامة والقنفذ والأرنب، كما ت�صوروا 
الروح يف �صكل هامة، والعمر الطويل يف �صكل الن�رش، وال�صجاعة يف �صورة 

)35(
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الأ�صد، والأمانة يف �صكل كلب، وال�صرب يف احلمار، واملكر والدهاء يف الثعلب 
ونحو ذلك.

واملثل الأعلى عند العرب متثل يف »اخللود« وقد كان مبداأ الأمر خلوداً 
اأو بقاًء ماديًا، واأقوى �صاهد على ذلك جنده يف الأ�صاطري العربية فقد قيل: »كان 
ن عليها، وقيل اإنه كان ي�صخر  امللك ذو القرنني يفكر ويحلم اأنه ميلك الأر�س ومرَ
ال�صم�س والقمر حتى و�صل مع اخل�رش اإىل عني احلياة لي�رشب املاء الذي يعطيه 

حياة اأبدية لكنه منع ذلك«)37(.

اخليال  من  عار  غري  اأنه  اإل  البتكار،  قليل  العربي  اأن  من  الرغم  وعلى 
حياته  على  وامل�صلط  الغالب  هو  الت�صوري  اخليال  اأو  الت�صور  اأن  اإل  دائمًا، 
العقلية، وهذا اخليال الت�صوري يولد الأ�صطورة الت�صورية لديه، ولذلك نراه ميثل 
جنوم ال�صماء مبا ي�صاهده يف البيداء، وينقل �صكل حياته الجتماعية البدوية على 
اليومية، فهو يرى يف  ال�صور بع�صها ببع�س كربط حياته  ال�صماء، ويربط  رقعة 
ال�صماء �صورة الراعي وكلبه، ويت�صور على الفلك �صورة الناقة والرجل الذي 
بيده غول وكلبه، ذلك اإىل اأنه ينظم هذه ال�صورة يف قالدة واحدة، فهو يت�صور 
مع الراعي وكلبه قفزات الظباء ووثبة الأ�صد وحو�س املاء )ي�صبه ال�صعراء املجرة 
بالنهر(. فاإذا وثب الأ�صد وقفزت الظباء جلاأ الراعي مع غنمه وكلبه اإىل احلو�س. 
وكذلك يرى النوء العواء كاأنها خم�صة اأكلب تعوي خلف الأ�صد ؛ ثم هو ي�صع 
ق�صة ت�صورية من جنوم الدبران والعيوق، ومن �صهيل والقمي�صاء، كما اأنه يذكر 

اأ�صطورة عن الزهرة، فهذه كلها �صور رائعة، و�صبه خيال ق�ص�صي.

واإذا رجعنا اإىل بع�س اأبيات واأ�صاطري الأدب اجلاهلي، راأينا ال�صنم يغوث 
ي�صرتك يف حروب العرب القبلية، كما نرى العربي ي�صتغيث وي�صتن�رش »هبل« 
يف غزوة اأحد، ثم هو ي�صخ�س الأ�صجار والأحجار، ويبدل الإن�صان يف احلجر 
الأ�صياء  يت�صور  والعربي  والقمر.  ال�صم�س  احلياة يف  والنجوم، ويرى  وال�صجر 
باألوان  ويلونها  ير�صمها  هيئة  يف  الأوثان  ويقيم  حولها،  الق�ص�س  يخرتع  ول 

الت�صوير ل بلون اخليال.
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امليثولوجيا بطور ما  ي�صميها علماء  باأطوار  العربية  الأمة  وقد مر تفكري 
ثم   Animism احليوي  املذهب  ثم طور   Preanimism احليوي  املذهب  قبل 
طور املذهب الطومتي Toemism ثم تعدد الآلهة Pobytheism، ويتبعه فكرة 
وحدة الإله Monotheism وجند لكل طور من الأطوار ال�صابقة على الإ�صالم 

اأ�صاطريه.

ومن املالحظ �صغف اأهل البادية بحكاية م�صخ الإن�صان حجراً اأو �صجراً اأو 
حيوانًا، فقيل مثاًل اإن ال�صفا واملروة كانت رجاًل وامراأة ثم م�صخا حجرين)38( 
وهكذا قالوا يف اأ�صايف ونائلة)39( وكذلك قيل اإن العربي مل ياأكل ال�صب لأنه 
كان يظنه �صخ�صًا اإ�رشائيليًا ثم م�صخ)40(. وقال الدمريي فيما بعد: »اأما حديث 
ال�صب والفاأر، فكان ذلك قبل اأن ُيوحى اإليه �صلى اهلل عليه و�صلم«. فيتبني من 
الإ�صالم،  قبل  العربية  اجلزيرة  �صبه  يف  منت�رشة  كانت  امل�صخ  فكرة  اأن  هذا  كل 
م�صرية  على  منه  بالقرب  »بوادي ح�رشموت  اأن  املقريزي  قاله  ما  ذلك  ويوؤيد 
يومني اإىل جند قوم يقال لهم »ال�صيمر« ي�صكنون القفر يف اأودية، وفرقة منهم 
تنقلب ذئابًا �صارية اأيام القحط، واإذا اأراد اأن يخرج اأحدهم من م�صالخ الذئب 
اإىل هيئة الإن�صان و�صورته متزغ بالأر�س، واإذا به يرجع ب�رشاً �صويًا. وقال: اإن 
يف وادي ح�رشموت قبائل منها الرباوجة واجلالهية والنباثنة واآل اأبي مالك واآل 
م�صلم واآل ربيع واآل اأبي احل�رشج وجميع هذه القبائل لها اأحوال عجيبة منها اأن 
الرجل منهم مير يف الهواء لياًل من ح�رشموت وقد انقلب اإىل هيئة طائر كالرخمة 
واحلداأة حتى يبلغ اأر�س الهند)41(. وقيل اإن بخت ن�رش م�صخ اأ�صداً فكان ملك 
ال�صباع. ويعتقد بع�س القبائل اإىل يومنا هذا اأن قبيلة بني �صخر من اأولد جبل 

رملي يقع قريب من مدائن �صالح. 

وهكذا كرثت الرواية التي تتعلق مب�صخ الإن�صان حيوانًا واأحجاراً يف �صبه 
جزيرة العرب، واختلف النا�س يف امل�صخ، فمنهم من زعم اأن امل�صخ ل يتنا�صل 
ذلك  عند  الأمر  يقف  ومل  ويتنا�صل)42(.  يبقى  اأنه  زعم  من  ومنهم  يبقى،  ول 
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احلد، بل كانوا يخالون اأنهم ي�صمعون من اأجواف الأوثان همهمة)43(. وكانوا 
يخاطبون اجلبل كما يخاطب الرجل اأخاه.

اأما ال�صجر فلم يكن اأقل �صاأنًا يف حياة العرب الجتماعية، فكان العربي 
يجعل القرابة بينه وبني النخل كما يروى عن النبي �صلى اهلل عليه و�صلم: »اأكرموا 
عماتكم النخل« وقال القزويني »اإمنا �صماها عماتنا اأنها خلقت من ف�صيلة طينة 
اآدم عليه ال�صالم« واأما ال�صمري عن »عماتكم« فيدل على اأن النبي �صلى اهلل عليه 

و�صلم اأراد به اإظهار عقلية اجلاهلية فكلم النا�س على قدر عقولهم.

لأن  وذلك  النخل،  وبني  بينه  القرابة  العربي  يتوهم  اأن  غريبًا  يكن  ومل 
عقله الب�صيط راأى �صبه الإن�صانية يف النخلة، فهي ت�صبه الإن�صان من حيث امتياز 
اأنثاها ومميزاتها اخل�صو�صية باللقاح، فقد قال القزويني)44(: »ولو  ذكرها عن 
واجلمار  فيها،  اجلنني  يكون  التي  كامل�صيمة  ولها غالف  لهلكت،  راأ�صها  قطع 
اأ�صابته  اإذا  النخلة كهيئة مخ الإن�صان  اآفة لهلكت  اأ�صابته  الذي على راأ�صها لو 
اآفة، ولو قطع عنها غ�صن ل يرجع بدله كع�صو الإن�صان، وعليها ليف كال�صعر 

يكن على الإن�صان«.

احلماطة،  مثل  ال�رش  روح  فهيا  ويرى  الأ�صجار  يعبد  العربي  اأن  كما 
وهي �صجرة �صبيهة بالتني وهو اأحب ال�صجر اإىل احليات، اأو الع�رش التي كانت 
العرب تظنها م�صكن ال�صياطني قبيل الإ�صالم. وتطور حيوية الأ�صجار يف اأرواح 
ال�صياطني اإمنا كان وقت انت�صار الأديان يف �صبه جزيرة العرب ومن ذلك ما قيل 
العزى  اأما ظهور  �صيطانة.  كانت  القدماء  العرب  اآلهة  من  العّزى وهي  اأن  من 
على ثالث �صجرات �صحرات فهو يدل على الفكرة، لأن الأ�صجار التي كانت 
فيها وتهجره  تقيم  التي  اأ�صبحت حمل حلول تلك الأرواح  نف�صه  ال�صجر  متثل 
كيفما ت�صاء فهذه العقيدة تدل على اأن هذه الفكرة تطورت من حيوية ال�صجر 

اإىل األوهيته)45(.
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وكان العرب يعتقدون اأن �صبب املر�س روح �رشيرة حلت فيه، فيداوونه 
الأقذار  بتعليق  الرجل اجلنون جن�صوه  واإذا خيف على  الأرواح،  مبا يطرد هذه 
وعظام املوتى، واإذا اأراد الرجل دخول قرية فخاف وباءها اأو جنيها وقف على 
بابها قبل اأن يدخلها فنهق نهيق احلمار)46(. ثم علق عليه كعب اأرنب. وكان 
وكذلك  التع�صري.  النهيق  هذا  و�صموا  واجلن،  الوباء  من  ورقية  له  عوذة  ذلك 
كانت العرب تعلق على ال�صبي �صن ثعلب و�صن هرة خوفًا من اخلطف والنظرة، 
ومن مذاهب العرب اأي�صًا تعليق احللي. واجلالجل على اللديغ يرون اأنه بذلك 
والإبهام  ال�صبابة  بني  اأخذها  �صن  له  �صقطت  اإذا  منهم  الغالم  وكان  يفيق)47( 
وا�صتقبل ال�صم�س اإذا طلعت وقذف بها وقال: يا �صم�س اأبدليني باأح�صن منها. 

كبيان  الأدب  كتب  ويف  التاريخ  كتب  مقومات  من  لدينا  بقي  ما  اإن 
عن  يجمع حكايات  جملد  وهما يف   - والإكليل  التيجان  كتابي  اجلاحظ ويف 
ي�صع  والإ�صالمي)48(  اجلاهلي  ال�صعر  بع�س  ويف  الغالب،  يف  ميانية  �صاللت 
الأ�صطوري  بالبطل  فيها  الدرا�صة اجلادة، ونلتقي  ي�صتحق  اأ�صطوريًا  تراثًا  اأمامنا 
املتمرد،  عاد  �صداد  الدينية وعن  الكهان  اأ�صجاع  عن  ونقراأ  واملارد،  وال�صاحر 
وعن لقمان الذي خري بني بقاء عمر �صبعة ُبعران و�صبعة اأن�رش، كلما هلك ن�رش 

خلف بعد اآخر، فاختار الأن�رش)49(.

ومن غرائب الأمور اأننا جند نوعًا من الطومتية الدينية عند عرب اجلاهلية 
متثل فيما يلي:

1 - القبيلة تت�صمى با�صم احليوان.
2 - القبيلة تتخذ حيوانًا اأبًا لها وتعتقد اأنها �صاللة منه.

3 - �صاحب الطومت ل يوؤذي طومته ول ياأكله اإل اإذا ع�صه اجلوع.
4 - يحرم اللم�س والنظر اإليه ويحرم التلفظ با�صم الطومت.

5 - اإذا مات حيوان من نوع طومت القبيلة احتفل اأ�صحابه بدفنه وحزنوا عليه.
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6 - الطومت يدافع عن قبيلته يف �صاحة القتال، وينذر اأ�صحابه باخلطر قبل وقوعه 
بعالمات مثل الطرية.

7 - عبادة الطومت.
اأ�صماء  بع�س  وهناك  والنباتات،  احليوان  با�صم  تت�صمى  العرب  كانت  نعم   - 8
القبائل: بنو اأ�صد، بنو جعدة، بنو �صب، بنو فهد، بنو بدن، بنو جعل، بنو 
�صبعة، بنو كلب، بنو بكر، بنو حداء، بنو ع�صل، بنو نعامة، بهنة، حمامة، 
عنز، منر، ثعلب، خن�س، غراب، وبر، ثور، ُروؤل، فهد، هوزن، جح�س، 
اأو�س)50(. وزد  قنفذ، ظبيان، عقاب،  يربوع، جراد، ذئب،  قرد،  دب، 
اأي�صًا، وحمري  )احلوت(  مبعنى  )احلوت(، وخلما  مبعنى  قري�صًا  ذلك  على 
فهر  الأر�س  اأجزاء  ومن  والنبوت)51(،  حنظلة  النبات  ومن  جندب، 

و�صخر)52(.

ويف تعليل هذه الأ�صماء راأيان الأول: اأن هذه الأ�صماء األقاب على زعم 
انتقلت  معروفة  تاريخية  اأ�صخا�س  على  تطلق  وكانت  العرب،  اأن�صاب  علماء 
فبنو  قبيلة،  اأو  لع�صرية  لقبًا  منها  كل  اأ�صبح  ثم  خلفهم،  اإىل  بالت�صل�صل  منهم 
كلب اتخذوا لقبهم عن �صخ�س تاريخي معلوم هو كلب بن وبرة بن ثعلبة جد 
ق�صاعة)53(. والثاين: اأن لهذه الأ�صماء - على زعم بع�س امل�صت�رشقني - معاين 
الطومتي  املذهب  يف  م�صاهد  هو  كما  احليوانات  بعبادة  عالقة  لها  واأن  دينية، 

املنت�رش يف القبائل البدائية.

با�صم  الأولد  ي�صمون  كانوا  اإنهم  العرب:  ل�صان  �صاحب  وي�صيف 
بـ  ي�صمونه  ما  وهذا  واجلن،  الإن�س  اأعني  من  يحفظهم  اأنه  منهم  ظنًا  احليوان 
نحو  الأ�صماء  ب�رشِّ  اأبناءكم  ت�صمون  رَ  ملمِ الأعرابي  دفي�س  لأبي  وقيل  »النقري«؛ 
كلب وذئب، وعبيدكم اأح�صنها نحو مرزوق ورباح؟ فقال: اإمنا ن�صمي اأبناءنا 
لأعدائنا، وعبيدنا لأنف�صنا)54(. كاأنهم ق�صدوا بذلك التفاوؤل فظهر من هذا اأن 
م�صابهة  اإما  العرب  بها  �صمت  اأ�صماء  بل كانت  باألقاب،  الأ�صماء مل تكن  هذه 
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واإما �صيانة من خطفة اجلن. واإن كان العرب يريدون بتلك الت�صمية تفاوؤًل تارة 
وا�صتعاذة تارة اأخرى، فهذا يدل على تقدي�س احليوان وهو من مزايا الطومتية. 

ويرى بع�س امل�صت�رشقني اأن ت�صمية بع�س القبائل باأ�صماء الآلهة التي كانت 
تعبدها مل يكن بالأمر النادر عند العرب، فكم من �صخ�س بل كم من قبيلة عرفت 
با�صم الإله الذي كانت تعبده، مثال ذلك اأن بني هالل وبدر و�صم�س ينت�صبون - 
ول �صك - اإىل تلك الآلهة التي كانت تعبدها هذه القبائل قبل الإ�صالم. في�صتنتج 
من هذا بطريق القيا�س اأن احليوانات التي تن�صب اإليها بع�س قبائل العرب كانت 

يف الأ�صل معبودة عندهم.

بل اإذا التفتنا اإىل ت�صور اجلن عند العرب، تظهر الفكرة الطومتية باأجلى 
مظاهرها - كما يذكر الباحث حممد عبداملعيد خان)55( - فاجلن يف العقيدة 
التاريخ  اأهل  ذكره  وما  امل�صعودي)56(.  قال  كما  بي�صة،  من  خلق  اجلاهلية 
عز  اهلل  اأن  وغريهما  اإ�صحاق  وابن  منبه  بن  كوهب  البدو  لكتب  وامل�صنفون 
وجل خلق اجلان من نار ال�صموم، وخلق منه زوجته، كما خلق حواء من اآدم، 
واأن اجلان غ�صيها فحملت منه، واأنها با�صت اإحدى وثالثني بي�صة، واأن بي�صة 
تفلقت من تلك البي�صة قطربة وهي اأم القطارب واأن القطربة على �صورة الهرة 
واأن الأبال�صة من بي�صة اأخرى مثل احلارث بن مرة، واأن م�صكنهم اجلزائر، واأن 
الغيالن من بي�صة اأخرى و�صكنوا الهواء يف �صورة حيات ذوات اأجنحة يطريون 

هنالك، واأن احلمامي�س من بي�صة اأخرى)57(.

فهذه الرواية تدل �رشاحة على كون اجلن من ن�صل احليوان، فما الذي 
يخلق من البي�صة ول يكون من احليوان ياترى؟ وكذلك زعم العرب »اأنه لي�س 
التي  الإبل  عندهم  وهي  احلو�صية  والأبل  اجلن،  اإل  اأحد  اليوم  الأر�س  بهذه 
�رشبت فيها فحول اإبل اجلن فاحلو�صية من ن�صل ابن اجلن)58( ت�صبه عقيدة الأمم 
الهمجية التي تقول اإن احليوانات كانت متالأ الأر�س قبل وجود الإن�صان.. وزد 
على ذلك قول الآلو�صي: »اإنهم يعتقدون يف الديك والغراب واحلمامة والورل 
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و�صاق حر والقنفذ والأرنب والظبي والريبوع والنعام واحلية اعتقادات عجيبة. 
فمنهم من يعتقد اأن للجن بهذه احليوانات تعلقًا، ومنهم من يزعم اأنها نوع من 

اجلن«)59(.

عند  والأفراد  القبائل  اأ�صماء  اأ�صهر  من  احليوانات  هذه  اأن  يخفى  ول 
العرب، ويوؤيده ما ورد يف خرافات اأخرى ل تكاد تنح�رش؛ فقيل اإن ال�صعالة 
ورمبا  قال  بالفاأر،  القط  يلعب  كما  به  وتلعب  ترق�صه  باإن�صان  ظفرت  هي  اإذا 
ا�صطادها الذئب بالليل فاأكلها)60(. ويقال اإن تاأبط �رشاً راأى كب�صًا يف ال�صحراء 
فاحتمله حتت اإبطه فجعل يبول طول الطريق عليه فلما قرب من احلي ثقل عليه 

فرمى به فاإذا هو غول)61(.

من  اجلن  كون  على  �رشاحة  تدل  املذكورة  الروايات  يف  اجلن  هيئة  اإن 
وتارة  الإن�صان،  �صورة  على  اجلن  جند  اأحيانًا  نعم  والهوام،  وال�صباع  الدواب 
ت�صورات  تكن  ال�صبيل مل  الت�صورات من هذا  لكن  اخللق،  �صكل غريب  على 
عربية خال�صة، وذلك لأن العقلية العربية مل جترد املادة يف بداوتها، لذلك كان 

ت�صور اجلن كراكب النعامة من اأحدث الت�صورات كما قال كك)62(، اأي�صًا. 

املقد�س  احليوان  بل  العرب،  عند  تكن طومتًا  اجلن مل  اأن  املالحظ  ومن 
تطور واختلط تقدي�صه باجلن التي عرفها العربي بعد ات�صاله بالبالد املجاورة. 
ويوؤكد هذا ما قيل اإن كلمة جن لي�صت عربية، بل اأ�صلها Ageen     اأي املجري 
اأو احلافظ اأو احلامي، وقد وجدت الكلمة يف بعلبك Heliopolis    مع ا�صم 

الأ�صد Lion-Gennaion فاأ�صبحت هي كلمة اجلن املعروفة عند العرب. 

كذلك جند العربي يتفاءل بالطري وبنباح الكالب على جميء ال�صيوف، 
ويت�صاءم من الثور الأع�صب )وهو املك�صور القرن( ومن الغراب كما قيل اأ�صاأم 
من غراب البني. ويرى بع�س الباحثني)64( اأن العربي عبد احليوان نف�صه، ومل 
ينحت الأ�صنام على �صورة احليوان، لأنه كان جاهاًل ب�صناعة الر�صم والنحت. 
العربية، ولكن  �صبه اجلزيرة  الأ�صنام على �صورة احليوان يف  لقد وجدت  نعم 

)63(
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�صورة  على  التي وجدت  والأ�صنام  املجاورة،  البالد  من  كان جملوبًا  معظمها 
احليوان ثالثة:

1 - الن�رش وكان على �صورة الن�رش)65( فكان مبو�صع من اأر�س يقال لها بلخع، 
هم ذو نوا�س. تعبده حمري ومن والها، فلم يزل يعبدونه حتى هودرَ

2 - ويغوث وكان على هيئة اأ�صد، وكان باأكمة يف اليمن يقال لها مذحج، تعبده 
مذحج ومن والها.

3 - ويعوق وكان على �صورة الفر�س، فكان بقرية يقال لها خيوان تعبده همدان 
ومن والها من اأر�س اليمن)66(.

اأما »جورجي زيدان« فيقول: »اإن يغوث« جملوب من م�رش، وعلل ذلك 
بقوله: »وقد وجدنا بني اآلهة امل�رشيني �صنمًا على �صورة الأ�صد اأو لبوؤة ي�صمونه 
»تغنوت« ول يخفى ما بني هذا اللفظ واللفظ »يغوث« من امل�صكلة ال�صورية 
اإذا اعتربنا اأن العرب كانوا يكتبون بال نقط)67(. فكان ال�صنم »يغوث« جملوبًا 
من اخلارج وعبده العرب، كما يظهر من اأ�صماء مثل عبد الأ�صد، وعبد يغوث 
ونحو ذلك. فانت�رشت عبادة الإله الأ�صد يف مدينة جر�س. وخال�صة القول اأن 
البلدان  يعبد يف احلجاز وجند، وهما  »يغوث« مل يكن جملوبًا فح�صب، بل مل 

اللذان ح�رشنا بحثنا فيهما.

الطومت،  اأهل  ويعبده  يقد�صه  كما  وتعبده  احليوان  تقد�س  العرب  كانت 
الطومت،  اأهل  يعتقده  عما  يختلف  وعبادته  احليوان  تقدي�س  يف  غر�صهم  لكن 
اإذا كان اأهل الطومت يرمون بعبادة احليوان اإىل اإجالل الآباء واإكرامهم، فكانوا 
من  هبة  حياتهم  اأن  تعتقد  مل  العرب  لكن  ومماتهم،  بحياتهم  للطومت  مدينني 
كما هي  الطومتي  احليوان  وبني  بينهم  �صلة رحم  راأوا  ول  اإله حيواين،  هبات 
الربكة،  له  لتح�صل  ويعبده  احليوان  يقد�س  العربي  كان  بل  املتوح�صني،  عقيدة 
و�صكراً ل�صتفادته منه على جمرى عادة الرعاة جميعًا، اأما الأ�صنام مثل »يغوث« 
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و»يعـوق« و»نـ�رش« و»يعبـوب« و»يربـوع« فـلم تـعبد يف باديـة احلجـاز، بل 
ما وجد اأثر لها يف حياة العرب الجتماعية، اإن هي اإل اأ�صماء �صموها.

يغوث ويعوق ون�رشاً و�صواع كانوا يف الأ�صل رجاًل اأ�صوياء طيبني، فلما 
تخليداً  التماثيل  لهم  ن�صبوا  جيل  هوؤلء  واأعقب  باخلري،  جيلهم  ذكرهم  ماتوا 
لذكراهم، ثم خلعت على التماثيل �صفة القدا�صة، ومع مرور الزمن عبدت على 
اأنها رموز لآلهة، ثم اآلهة قدمية)68(. ويف ال�صري ال�صعبية مناذج حقيقية عا�صت 
يومًا ثم دفعتها حياتها اإىل مرتبة الأبطال، ما �صيف بن ذي يزن - البطل اخلرايف 
واجلن  باملردة  ويلتقي  الطبيعة،  وراء  ما  بقوى  الطبيعة  قوى  فيه  تتالحم  الذي 
والغيالن ويحارب ال�صحر - اإل واحد من هذه، ميكن اأن ن�صت�صف من �صريته 
كثرياً من املعارف اجلغرافية التي تت�صل بنيلنا نحن باأر�س احلب�صة وبغريها. واأما 
اإىل  يحتاج  اأن  من  اأو�صح  معه  فالأمر  بتحفظ،  اإليه  ن�صمه  الذي  العربي  عنرتة 

بيان.

فاإذا ت�صاءلنا عن موقف موؤرخ كبري مثل ابن خلدون فاإننا جند يف مقدمته 
اإىل  خلدون  ابن  يدعو  مذاهبه«  وحتقيق  التاريخ  علم  ف�صل  »يف  بعنوان  ف�صل 
البع�س خرباً  التي قد يح�صبها  التخل�س من املغالطات والتهويالت واخلرافات 
اإىل متحي�س  ويدعو  الزيادات  هذه  يرف�س  فهو  التاريخ،  علم  اإدراجه يف  ميكن 
الأخبار التي قد ي�صاحبها انحراف، اأو ت�صعب، اأو غفلة ويقول: »ول يلتفت 
اإىل خرافات العامة منهم«)69( ويرجع ابن خلدون هذه الزيادات والإ�صافات 
بالغرائب  النف�س  لولع  اإل  ذلك  »وما  الإن�صان  يف  نزعة  اأنها  اإىل  التاريخ  على 

و�صهولة التجاوز على الل�صان«)70(.

اإرم ذات  الفجر عن  �صورة  املف�رشون يف  يتناقله  ما  ابن خلدون  ويذكر 
وا�صفني  مطولة،  رواية  من  بها  يلحقونه  وما  اأ�صاطني  ذات  كمدينة  العماد 
عظمتها وق�صورها الذهبية واأ�صاطينها الزبرجدية ويرجع هذا التف�صري للتبا�س 
بناء على قوم عاد ملكوها وقد  اإنها دم�صق  يف لفظة »العماد« وبع�صهم يقول 
اأنها غائبة، واإمنا عرث عليها اأهل الريا�صة وال�صحر،  اإىل  ينتهي الهذيان ببع�صهم 
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مزاعم كلها اأ�صبه باخلرافات، والذي حمل املف�رشون على ذلك ما اقت�صته �صناعة 
الأ�صاطني  على  العماد  اإرم وحملوا  �صفة  اأنها  العماد  ذات  لفظة  الإعراب يف 

فتعنّي اأن يكون بناء ور�صح لهم ذلك قراءة ابن الزبري«)71(.

ويف�رش ابن خلدون اأحاديث ما ي�صميه باخلرافة امل�صتحيلة اإىل اأن املراد منه 
هو التهويل ولي�س احلقيقة وهو يرف�س اأي خرب ل يقبله العقل حرفًا اأو تاأوياًل« 
ولقد عد اأهل النظر من املطاعن يف اخلرب ا�صتحالة مدلول اللفظ وتاأويله مبا ل 
يقبله العقل«)72(. ونكت�صف عند قراءة املقدمة اأن ابن خلدون ل يكلف نف�صه 
عناء تاأويل الأحاديث اخلرافية، واإمنا يكتفي بقواعد عقالنية، لأن اهتمامه ين�صب 
على تنقية التاريخ وتطهري اأخباره من ال�صوائب التي تلحق به، والتي ميكن ردها 
اإىل ال�صعف الإن�صاين. وحني نتجه اإىل باحثني اآخرين نواجه ظالمًا دام�صًا، فقد 
حر�س القدامى من املوؤرخني واملف�رشين واللغويني ورواة ال�صعر اجلاهلي على 
طم�س هذا اجلانب من املعارف الدينية الوثنية طم�صًا كاماًل. ومل يكد ي�صذ عن 
هذا ال�صلوك �صوى عاملني معروفني هما: عبيد بن �رشبة وابن الكلبي. و�صهرة عبيد 
بن �رشبة يف رواية اأخبار اجلاهليني معروفة، فقد كان �صمرياً مقربًا ملعاوية بن اأبي 

�صفيان ونقلت عنه اأخبار كثرية، ل جندها عند غريه من الرواة القدامى)73(.

عن  الأخبار  من  كثرياً  »الأ�صنام«  كتابه  يف  ح�صد  فقد  الكلبي  ابن  اأما 
واحلج  العبادة  يف  الدينية  طقو�صهم  من  و�صيئًا  واأ�صنامهم  اجلاهليني  عبادات 
عر�صة  العرب  املوؤرخني  كتابات  من  غريها  مثل  الأخبار  هذه  ولكن  القدمي، 
الع�صور  يف  حتريف  من  عمومًا  اجلاهليني  اأخبار  اأ�صاب  ما  ب�صبب  لل�صك 
الإ�صالمية املختلفة. ولذلك فقراءة النقو�س العربية املختلفة التي ظفرت بعناية 
ت�صنيف  هنا  وميكن  اأجدى.  هنا  ع�رش  التا�صع  القرن  منذ  الغربيني  الدار�صني 
التاريخ الديني يف مراحل خمتلفة من العقائد الدينية اختلطت مبوؤثرات خارجية 
يف  الديني  التاريخ  هذا  ن�صف  اأن  ون�صتطيع  القدمي)74(.  ال�رشق  ديانات  من 
مرحلتني متتاليتني: الأولى مرحلة ال�رشك، اأو مرحلة عبادة الظواهر والكائنات. 
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التوحيد. وقد رمز اجلاهليون يف هاتني  اأو الجتاه نحو  والثانية مرحلة التجريد، 
املرحلتني عن اآلهتهم بالأوثان التي تعددت واختلفت من قبلية اإىل اأخرى، ومن 
منطقة اإىل غريها، �صواء يف مرحلة ال�رشك اأو مرحلة »التجريد« مما كان �صببًا يف 
اإىل  بالرغم من اختالف مفهومها وتطورها من مرحلة  العبادة  اأن تعرف هذه 

اأخرى »بعبادة الأوثان«)75(.

العقلية  يغزو  اأخذ  قد  اإىل »التوحيد«  امليل  اأن  ولي�س هناك من �صك يف 
اإرها�صًا بظهور الإ�صالم  العربية يف اأواخر الع�رش اجلاهلي، مما كان يف حقيقته 
ومتهيداً لتقبله. وقد اتخذت عبادات اجلاهليني يف هذا الطور �صكاًل بعينه، هو 
نف�س ال�صكل الذي جنده يف ديانات ال�صعوب الأخرى املجاورة. وهذا ال�صكل 
تتاألف من ثالوث �صماوي هو  التي  بـ »عبادة الكواكب«  الديني هو املعروف 
القمر وال�صم�س والزهرة. ويوؤلف هذا الثالوث الإلهي عائلة �صغرية، يلعب فيها 
والبنة  البن حينًا  دور  والزهرة  الأم،  دور  وال�صم�س  الأب،  دور  غالبًا  القمر 

حينًا اأخرى.

العرب،  بني  انت�رشت  والقمر  ال�صم�س  الأ�صاطري حول  من  كثري  وهناك 
اأخبار »الزهرة«  اأعجبها واأغربها ما يدور حول »الزهرة«، ويهمنا من  ولكن 
واحل�صن  البيا�س  معاين  من  ال�صمال،  عرب  من  عبادها  عليها  ي�صفيه  كان  ما 
دون  ال�صعادة  يف  لأنها  الأ�صغر«،  »بال�صعد  املنجمون  دعاها  فقد  والبهجة؛ 
اعتقدوا يف  الطرب وال�رشور واللهو، كما  اإليها �صفات  واأ�صافوا  )امل�صرتي(، 
اأن النظر اإليها يجلب الفرح ويخفف عن الناظر، اأحيانًا، تباريح الع�صق اإذا كان 
حمبًا! كما اعتقدوا يف قدرتها على اأن تثري يف النا�س غرائز اجلن�س. وقد بالغوا يف 
و�صف اأنوثتها وذهبوا اإىل القول باأنها، لطغيان هذه الأنوثة، تت�صبب يف الفرقة 

بني املحبني ملا متلكه من �صحر على الرجال)76(!

وقد اأورد الطربي يف تف�صري قوله تعاىل: { وما كفر �شليمان ولكن ال�شياطني 
كثرياً   { وماروت  هاروت  ببابل  امللكني  على  اأنزل  وما  ال�شحر  النا�ص  يعلمون  كفروا 
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لها،  اجلاهليني  عبادة  فرتة  اإىل  �صك  تعود من غري  التي  املثيولوجية  الأخبار  من 
الأر�س بعد  اإىل  اثنني من املالئكة  اأنزل  تعاىل  اأن اهلل  الأخبار يف  تتلخ�س هذه 
اأن ركب فيهما �صهوات الإن�صان ليمتحنهما، ففتنتهما »الزهرة« بجمالها فتنة 
�صديدة واأبت اأن متنحهما نف�صها، اإل »اأن يكونا على اأمرها ودينها، واأخرجت 
لهما �صنمًا يعبدانه وي�صجدان له، فامتنعا و�صربا ردحًا ثم اأتياها وراوداها عن 
قتل  اأو  ال�صنم،  اإما عبادة  اإحدى ثالث:  ثانية وا�صرتطت عليهما  فاأبت  نف�صها 
اأو �رشب اخلمر ؛ فقال كل ذلك ل ينبغي، ثم احتدمت بهما ال�صهوة  النف�س، 
فاآثرا اأهون املطالب، وهو �رشب اخلمر؛ ف�صقتهما حتى اإذا اأخذت اخلمر منهما 
وقعا بالزهرة ؛ وهنا مير اإن�صان فيخ�صيان الف�صيحة فيقتالنه! وي�صاءان ال�صعود 
اإىل ال�صماء، بعد اأن عرفا وقوعهما يف اخلطيئة فال ي�صتطيعان، ويك�صف الغطاء 
بينهما وبني اأهل ال�صماء فتنظر املالئكة اإىل ما وقعا فيه من الذنب فيعجبون كل 

العجب، وياأخذون يف ال�صتغفار ملن يف الأر�س من الب�رش...«.

وي�صتطرد »الطربي« فريوي اأن »الزهرة« عرفت من امللكني ما يطلعان 
ال�صماء، وهناك ن�صيت ما تنزل به فبقيت  اإىل  ال�صماء من كالم فعرجت  اإىل  به 
مكانها، وجعلها اهلل ذلك الكوكب اجلميل! اأما »هاروت وماروت« فهما يف 
بابل يعذبان منكو�صني يف بئر اإىل يوم القيامة! ولعل يف هذه الق�صة وغريها ما 
يدل على �صهرة هذه »الربة« باجلمال وقدرتها على فتنة الرجال، وما يف�رش هذه 
الأخبار املن�صوبة اإىل بع�س امل�صلمني من مثل ما يروى من اأن عبداهلل بن عمر كان 
اإذا طلعت »الزهرة« لعنها وقال: »هذه التي فتنت هاروت وماروت«)77(؛ اأو 
ما روي من اأن امل�صلمني كانوا اإذا راأوا الزهرة دعوا عليها بقولهم: »ل مرحبًا 

ول اأهاًل«!

وهناك كثرياً من الأ�صاطري العربية التي راجت يف اجلاهلية، قد ا�صتق�صتها 
املوؤلفات املثيولوجية، والدرا�صات التي تعالج الأ�صاطري لغويًا واجتماعيًا ودينيًا، 
وتعترب الأ�صاطري واخلرافات العربية حقاًل خ�صبًا لدرا�صة التفكري الب�رشي يف اأطواره 
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البدائية، وقد قام امل�صت�رشقون الغربيون بكثري من هذه الدرا�صات، وقدموا الكثري 
من التحليالت الجتماعية والفل�صفية والدينية، فاإذا توقفنا عند اأحد املفكرين 
املعا�رشين من العرب والذين اهتموا بالأ�صطورة وراأوا فيها مرحلة فكرية بدائية 
جتاوزتها الب�رشية، فاإننا جند اجلابري من اأف�صل هوؤلء املفكرين - على ما يذكر 
العاملة،  الأ�صاطري  يف  حفرياته  خالل  فمن   - الربيعو)78(  علي  تركي  الدكتور 
يعزو تخلفنا احل�صاري وانحطاطنا الفكري يف امل�رشق واملغرب اإىل ارتدادنا اإىل 
اأ�صكال من الفكر الأ�صطوري، كان اأجدادنا ممن اأ�ص�صوا البيان العربي الإ�صالمي 
)املعقول العقلي( قد جتاوزه - خا�صة واأن اخلطاب القراآين الذي يوؤ�ص�س للبيان 
هو خطاب عقالين - اأ�صكال من الفكر ا�صتطاعت ال�صعوبية الفار�صية اأن جتعل 
والتي  الإ�صماعيلية(  )ال�صيعة  امل�صادة  الإ�صالمية  الثورية  للحركات  باطنًا  منها 
)من  الثوري  ال�صكل  بني  �صارخًا  تناق�صًا  اإيديولوجيتها  ثنايا  يف  حتمل  بقيت 
الباطني  امل�صمون  من  اأو  واملحرومة(  الفقرية  الطبقات  اإيديولوجية  هي  حيث 

املوؤ�صطر واملتخلف.

)بو�صفها  اجلابري  يكتب  كما  اخلا�س  منطقها  لالأ�صطورة  اأن  �صحيح 
غري  اخلا�س)79(.  منطقه  له  الت�صور  اأمناط  من  ومنطًا  التعبري  اأ�صكال  من  �صكاًل 
اأن ما يقلقه هو اأن هذا التوظيف العرفاين لالأ�صاطري كما متثل يف الإيديولوجيا 
ال�صيعية، التوظيف الذي بلغ ذروته يف التاأويالت الباطنية للفكر ال�صيعي، والتي 

وجدت تعبريها احلي يف فكر ابن �صينا ال�صعوبي.

وجند تف�صري اجلابري لالأ�صطورة اأنها ترتد اإىل مغامرة من مغامرات العقل 
الأوىل. حتمل يف ثناياها روؤية �صحرية للعامل، واملطلوب هو النتقال من الفكر 
من  )العقل(  اللغوث  اإىل  )الأ�صطورة(  امليثو�س  من  املجرد،  الفكر  اإىل  التاأملي 
الأ�صطورة اإىل الفل�صفة باعتبارها روؤية عقلية للكون والإن�صان، اإذ اإن التقدم يف 
بعلة)80(.  ارتباط معلول  العلم  بالتقدم يف  اليونان، كان مرتبطًا  الفل�صفة، عند 
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ولذلك فتطور املعرفة كان من خالل تطور املفاهيم الآتية: �صحر - اأ�صطورة - 
فل�صفة - علم، بحيث قد اكت�صى هذا دللة قيمية ومنهجية معًا.

اجلابري،  عند  ال�صحر  معنى  عن  هنا  الربيعو  تركي  الدكتور  ويت�صاءل 
ويرى اأن موقف اجلابري منه يعيدنا يف احلقيقة مبا�رشة اإىل فر�صية »فريزر« التي 
تقول باأ�صبقية ال�صحر على الدين يف تاريخ اجلن�س الب�رشي، وهي الفر�صية التي 
لقت ا�صتح�صانًا عند فرويد يف كتابه )الطوطم( والتابو ودوركهامي ويونغ، اإذ 
من  انطالقًا  عقلي خاطئ  بتعليل  يقوم  لأنه  بال�صحر  يوؤمن  البدائي  الإن�صان  اإن 
املعاينة احل�صية. وهي فر�صية باتت مرفو�صة من قبل الإنرثبولوجيني الذين جاءوا 
من بعدهم)81(. اإذ اإن القول باأن ال�صحر �صكل اأوىل من املعرفة يفقدنا الو�صيلة 
كما يرى �صرتاو�س التي لبد منها لفهم الفكر ال�صحري. فال�صحر والعلم ن�صقان 
معرفيان متوازيان لكن غري مت�صاويني من حيث النتائج، اإذ اإن التوازي، ولي�س 
التقابل، هو الذي يتيح لنا فهم ال�صحر كما يرى �صرتاو�س)82(. خا�صة اأن ابن 
خلدون يف مقدمته)83( قد اأخربنا، وكذلك اجلابري، باأن الكيميائي جابر بن 
اإلينا من جمتمعات كانت  حيان كان من كبار ال�صحرة، واأن ال�صحر قد انحدر 
قد جتاوزت الطور البدائي منذ فرتة تاريخية طويلة - اأق�صد املجتمعات البابلية 
القراآين هو  اأن اخلطاب  - وكانت ذات جتربة ح�صارية كبرية. ويرى اجلابري 
خطاب عقالين ولي�س خطاب غنو�س اأو عرفان اأو اإ�رشاق)84(. ثم ي�صيف يف 
موقع اآخر »اأن اخلطاب القراآين ي�صتعمل الإ�صارة والرمز وال�صتعارة وغري ذلك 

مما يقت�صي التاأويل ولبد«)85(.

ويت�صاءل الباحث قائاًل هناك �صوؤال على غاية من الأهمية وي�صكل واحداً 
من في�س الأ�صئلة الذي ل يحظى باجلواب يف م�رشوع الأ�صتاذ اجلابري املفكر 
اإل  العقالنية  من  درجة  يرتقي  األ  العربي  للعقل  قدر  »ملاذا  املغاربي  الإ�صالمي 
ب�صيغة  اجلابري  يطرحه  ال�صوؤال  هذا  الالعقالنية؟«  يف  مماثلة  درجة  ويرتقي 
التحقيق: »لقد قدر للعقل العربي اأن... اإلخ« لكنه يوؤول اإىل ملاذا اأخرى. ملاذا 
هذا التالزم بني الأ�صطورة والعقل؟ ملاذا هذا التالزم بني الأ�صطورة والتاريخ؟ ثم 
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كيف ا�صتطاعت الأ�صطورة اأن تهزم العقل؟ ب�صورة اأو�صح ملاذا هزمت وف�صلت 
عقالنية ابن ر�صد يف الو�صط الإ�صالمي؟ وملاذا ازدهر اخليال اخلالق لبن عربي 
الفيل�صوف؟  يهزم  اأن  ال�صويف  ا�صتطاع  كيف  واملغرب؟  العربي  ال�رشق  يف   -
وهل حدثت هذه الهزمية يف زمن انهيار ح�صاري �صامل؟ وهل الت�صوف نقي�س 
التاريخ  كتابة  اإىل  �صعينا  تالزم  جديدة  حفريات  اإىل  حتتاج  اأ�صئلة  هذه  للعقل؟ 

واإعادة قراءته، واإلقاء مزيد من ال�صوء على ما هي الأ�صطورة وما هو العقل.
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التوازي الهند�سي يف رائعة ابن العميد النرثية

داود الهكيوي)*(

كتابي واأنا مرتجح بني طمع فيك وياأ�ض منك، واإقبال عليك، واإعرا�ض 
عنك، فاإنك تدل ب�سابق حرمة، ومتت ب�سالف خدمة، اأي�رسهما يوجب رعاية 
ويقت�سي حمافظة وعناية، ثم ت�سفعهما بحادث غلول وخيانة)1(، وتتبعهما باآنف 
ال  لك،  يرعى  ما  كل  وميحق  اأعمالك،  يحبط  ذلك  واأدنى  ومع�سية.  خالف 
جرم اأين وقفت بني ميل اإليك وميل عليك: اأقدم رجال ل�سدمك واأوؤخر اأخرى 
ال�ستبقائك  ثانية  واأثني  واجتياحك)2(،  ال�سطالمك  يدا  واأب�سط  ق�سدك،  عن 
عندك،  بالنعمة  �سنا  فيك،  املاأمور  بع�ض  امتثال  عن  واأتوقف  وا�ست�سالحك، 
ملراجعتك  ورجاء  وان�رسافك،  لفيئتك  وتاأميال  لديك،  ال�سنيعة  يف  ومناف�سة 
يثوب، ويذهب  ثم  اللب  يوؤوب ويعزب)3(  ثم  العقل  يغرب  فقد  وانعطافك، 
ي�ستدرك، وي�سكر  ثم  الراأي  ي�سلح ،وي�ساع  ثم  العزم  يعود، ويف�سد  ثم  احلزم 
املرء ثم ي�سحو، ويكدر املاء ثم ي�سفو، وكل �سيقة اإىل رخاء، وكل غمرة فاإىل 
اجنالء)4(. وكما اأنك اأتيت من اإ�ساءتك مبا مل حتت�سبه اأولياوؤك، فال بدع اأن تاأتي 
ركبت  الغفلة حتى  بك  ا�ستمرت  وكما  اأعداوؤك،  ترتقبه  ال  مبا  اإح�سانك.  من 
قبـح  فيها  تبـ�رس  انتباهـة  تنـتبه  اأن  فال عجب  اخـرتت،  ما  ما ركبت واخرتت 

)*(  أستاذ باحث مغربي.
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ما �سنعت، و�سوء ما اآثرت و�ساأقيم على ر�سمي يف االإبقاء واملماطلة ما �سلح، 
وعلى اال�ستيناء واملطاولة ما اأمكن)5( طمعا يف اإنابتك)6(، وحتكميا حل�سن الظن 
بك، فل�ست اأعدم فيما اأظاهره من اأعذار ،واأرادفه من اإنذار، احتجاجا عليك، 
فاإنه  اإىل حظك وي�سددك،  وياأخذ بك  ير�سدك،  اهلل  ي�ساأ  فاإن  وا�ستدراجا لك، 

على كل �سيء قدير، وباالإجابة جدير.

وزعمت  اأنك يف طرف من الطاعة، بعد اأن كنت متو�سطها، واإذا كنت 
عما  �سدقت  ملا  اهلل  فن�سدتك  �سطريها.  وحلبت  حاليها،  عرفت  فقد  كذلك 
�ساألتك، كيف وجدت مازلت عنه؟ وكيف جتد ما �رست اإليه؟ اأمل تكن من االأول 
بليل، وهواء عذي)7( وماء روي، ومهاد  عليل، وريح  ون�سيم  يف ظل ظليل، 
وطي، وكن كنني)8(، ومكان مكني، وح�سن ح�سني. يقيك املتالف ، ويوؤمنك 
املخاوف. ويكنفك من نوائب الزمان، ويحفظك من طوارق احلدثان، عززت 
الع�رسة  بعد  واأي�رست  ال�سعة،  بعد  وارتفعت  القلة،  بعد  الذلة، وكرثت  بعد  به 
بالواليات، وخفقت  ال�سيقة، وظفرت  بعد  وات�سعت  املرتبة)9(،  بعد  واأثريت 
الرجال، وتعلقت بك االآمال، و�رست تكاثر  الرايات، ووطىء عقبك  فوقك 
املحا�رس  ويف  ا�سمك،  املنابر  على  ويذكر  اإليك،  وي�سار  وت�سري  بك،  ويكاثر 
مما  واخللف  عددت،  عما  العو�ض  وما  االأمر؟  من  اأنت  االآن  ففيم  ذكرك. 
و�سفت؟ وما ا�ستفدت حني اأخرجت من الطاعة نف�سك، ونف�ست منها كفك، 
وغم�ست يف خالفها يدك؟ وما الذي اأظلك بعد انح�سار ظلها عنك؟ اأظل ذو 
ثالث �سعب؛ ال ظليل وال يغني من اللهب؟ قل نعم! كذلك، فهو واهلل اأكثف 
ظاللك يف العاجلة، واأروحها يف االآجلة، اإن اأقمت على املحايدة والعنود)10(، 

ووقفت على امل�ساقة واجلحود.

تاأمل حالك وقد بلغت هذا الف�سل من كتابي، ف�ستنكرها وامل�ض ج�سدك، 
وانظر هل يح�ض؟ واج�س�ض عرقك هل ينب�ض؟ وفت�ض ما حنا عليك هل جتد يف 
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اأو موت مريح ؟  اأن تظفر بفوت �رسيح ،  عر�سها قلبك؟ وهل حلى ب�سدرك 
ثم ق�ض غائب اأمرك ب�ساهده ، واآخر �ساأنك باأوله. يتيمة الدهر: الثعالبي، �ض: 

193-194-195، من اجلزء:

عـتـبــــــة:
�سمن  وغر�سه  مبو�سوعه  متميز  اأدبي  جن�ض  اإىل  ينتمي  الر�سالة  الن�ض/ 
اجتماعية  يعك�ض حتوالت  الذي  الرت�سل)11(  فن  اإنه  القدمي،  العربي  النرث  فنون 
»تنمو  املوقف:  هذا  الباحثني  بع�ض  اأكد  وقد  العربي.  املجتمع  يف  وثقافية 
الثقافة،  وازدهار حقل  الدولة،  اأمور  وانتظام  االأمة،  ا�ستقرار  مناخ  الكتابة يف 
فتجيء الرغبة يف الرت�سل تلبية لدواعي املدنية، وت�سجيل وقائع ال�سلطة، وتاأمني 
االت�سال مبختلف القطاعات، وتعبريا عن اخلواطر والتاأمالت الذاتية يف املجتمع 
والكون - لذا بدا طبيعيا اأن يتدرج االأدب العربي زمنيا بن�ساأة ال�سعر، فاخلطابة، 

فالكتابة«)12(.

وغاب،  بعد  من  به  ير�سل  كالم  اأنه  هو  الرت�سل  يف  اال�ستقاق  واأ�سل 
فا�ستق له ا�سم الرت�سل والر�سالة. وعملية الرت�سل تت�سمن ثالثة اأطراف اأ�سا�سية : 

الكاتب، الر�سالة واملتلقي )املر�سل اإليه(.

العميد )360هـ/  ابن  اأيدينا الكاتب املبدع  الن�ض الذي بني  ومنتج هذا 
970م ( الذي تعترب ر�سائله اأمنوذجا يف تروي ا�ستقاء العبارة واالحتفاء بجودة 

ال�سبك و ت�سنيع ال�سياغة. وما يلفت نظر الدار�ض يف رائعتة هذه ذلك التوازي 
اخلطاب  خ�سائ�ض  اأهم  من  اأوالرتكيبي  ال�سوتي  التوازي  اأن  علما  الهند�سي 
نت�ساءل:  الفريدة،  الر�سالة  هذه  التوازي يف  هذا  مقاربة  اإىل  و�سعيا  ال�سعري.. 
ماهي اآليات ا�ستغال ابن العميد على اللغة؟ وكيف حتقق له هذا االت�ساق داخل 

بنية اجلمل؟ 
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القـراءة العموديـة :
بلكا  ابن  اإىل  البويهي  الدولة  ل�سان ركن  الر�سالة على  العميد  ابن  كتب 
ونداد خور�سيد عند ا�ستع�سائه و�سقه ع�سا الطاعة. لهدا فاإن الع�سيان والتمرد 
الر�سالة  بداية  يف  الكاتب  طالعنا  للن�ض.  املفجر  احلدث  يعترب  ال�سلطة  على 

باالإف�ساح عن حالة املر�سل املتمثلة يف احلرية و الرتدد: 

اأنا مرتجح بني:

   طمع فيك             ياأ�ض منك 

     اإقبال اإليك            اإعرا�ض عنك

ميل عنك              ميل عليك 

ملاذا هذا الرتدد وهذه احلرية؟  اإن امل�سبب لهذه النتيجة واقع املر�سل اإليه 
وحاله الذي كان فيما م�سى يف خدمة �سيده واأ�سبح االآن متمردا. وهذا ال�سبب 

كاف الإحباط عمله وتاأنيبه. واخلطاطة التالية تبني ذلك: 

يف املا�سي

التحول
احلالة 1

- تدل ب�سابق حرمة
- ومتت ب�سالف خدمة

يف احلا�رس

احلالة 2

- ت�سفعهما بحادث غلول وخيانة
- وتتبعهما باأنف خالف ومع�سية
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نالحظ اأن �سلوك املر�سل اإليه تتوزعه قيمتان متناق�ستان: الطاعة املقرتنة   
بالوفاء والع�سيان املقرتن باخليانة، وهذا ما يف�رس حالة احلرية التي انتابت املر�سل 
يف البداية الأنه ا�ستح�رس االأمرين. ومع ذلك فهو ياأمل يف ا�ست�سالح ما اعوج 
وف�سد عند �ساحبه، وكاأن ما حدث من تناق�ض يف �سلوك هذا االأخري هو اأمر 

يكاد ال ي�سلم منه خملوق، وما فعله ي�سارع التحوالت التالية :

ال�ســـــيء:

حالة ف�ساد:                             حالة ال�سالح:

  يغرب                                          يوؤوب

 يعزب                                          يثوب

يذهب                                         يعود

يف�سد                                        ي�سلح

ي�ساع                                       ي�ستدرك

ي�سكر                                       ي�سحو 

يكدر                                       ي�سفو

بالعودة  الغفلة  ب�سبب  حدث  عما  اإليه  املر�سل  يكفر  اأن  املر�سل  ينتظر 
والتوبة حفاظا على ال�سنن يف الطبيعة والوجود، ويعترب هذا االنتظار يف حد ذاته 
فر�سة للتاأمل عند الطرف الثاين، لكن ياأتي الفعل املوايل لي�ساعف فيه املر�سل 
التنبيه من خالل تذكري �ساحبه بحاله قبل اخلروج من الطاعة، معددا االمتيازات 
التي كان ي�ستمتع بها و النعم التي كان يرفل فيها. فقد كان يف بحبوحة عي�ض 

يحظى باحلياة واحلماية وال�سلطة:

العقل

اللب

احلزم

العزم

الراأي

املرء

املاء
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* الرخاء      كان يف ظل ظليل   * اجلاه        عززت بعد الذلة  * ال�سلطة         ظفرت بالواليات
               كان يف هواء عذي               كرثت بعد القلة                 وطئ عقيك

الرجال     كان يف ن�سيم عليل                            ارتفعت بعد ال�سعة

خفقت فوقك الرايات          كان يف ماء روي               اأي�رست بعد الع�رسة. 
كان يف ريح بليل     ت�سري وي�سار.  اإليك   

    كان يف مهاد وطي. 

كن كنني * احلماية 
                             مكان مكني

                              ح�سن ح�سني.

ملا ب�سط املر�سل اأمام املتلقي يف الر�سالة ما كانت عليه حياته من حظوة   
وجمد وغنى، وجه اإليه جمموعة من االأفعال الكالمية يف �سيغة االأمر اأو اال�ستفهام، 
ذهب  االأمر؟«  من  اأنت  االآن  »ففيم  االإنكاري:  اال�ستفهام  هذا  اأعمقها  ولعل 
انقطاع ظلها  اأعقبه  الطاعة  املر�سل من حيا�ض  اأن خروج  اإىل  املر�سل  الكاتب 
يف العاجلة واالآجلة، بعد اأن علم اأن التاأثري بلغ يف نف�سية �ساحبه مبلغه: »تاأمل 
حالك وقد بلغت هذا الف�سل من كتابي«، لي�سل يف النهاية اإىل املحطة االأخرية 
تظفر  اأن  واحلياة...  املوت  بني  االختبار  طريق  عن  امل�سري  تقرير  مرحلة  وهي 

بفوت �رسيح اأوموت مريح .

ن�ستنتج من خالل هذه القراءة العمودية للر�سالة هيمنة تيمتني اأ�سا�سيتني 
الطاعة والع�سيان وتوابعهما يف نظر  ثنائية  الن�ض هما  املعجمية يف  البنية  على 
املر�سل، فاالأوىل هي بوابة اخلري، والثانية هي بوابة ال�رس؛ ومن هنا تبداأ وتنتهي 
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اأ�سهم يف  وقد  الن�ض.  بظاللها على عوامل  األقت  التي  والتوازي  التقابل  عملية 
حتقيق هذا التوازي االأ�سلوبي املتوازن جمال االإيقاع يف تق�سيم العبارة وبراعة 
املوازنة بني مقاطع الكالم وتنويع االأ�ساليب وجودة ا�ستخدام املجاز وهذا ما 

�سرنوم مقاربته يف امل�ستوى الثاين من هذه القراءة .

القراءة الأفقية :
يوؤثر  التي  التوجيهية،  الوظيفة  الر�سالة هي  املهيمنة يف هذه  الوظيفة  اإن 
التي  الكاتب  مق�سدية  وتوؤكدها  الن�ض  املتواتر كثريا يف  اخلطاب  عليها �سمري 
تكمن يف رغبة التاأثري على املر�سل اإليه كيما يعدل عن قراره ويعود اإىل حيا�ض 
تناظر داخلها �سمري  التي  ال�سمري  بنية  اإىل  اإ�سافة  التي لويل االأمر. هذا  الطاعة 
اأي  التوجيه  على  تدل  والتي  اإليه  املر�سل  املخاطب/  و�سمري  املر�سل  املتكلم/ 
توجيه اللوم و الن�سح والزجر... فبنية الن�ض جميعه ينظمها ن�سق عام ينبني على 
ن�سق خا�ض  البنية  ينتظم هذه  اأو  ال�سوتي،  التوازي  اأي  العنا�رس  بني  االئتالف 
يرتكز على االختالف بني العنا�رس على امل�ستوى الداليل اأي التقابل. ويف نظرنا 
فاإن �سبب حتقق هذا البناء الن�سي يعود اإىل اقتدار ابن العميد على النظم وجودة 
ال�سبك مع و�سع العبارة يف املعر�ض احل�سن دون ا�ستثقال على املتلقي متمثال 

ذلك يف توظيف اأ�ساليب البديع توظيفا ال يخلو من مبالغة.

1 - التقـابل :
الطاعة  هما  متعار�ستني  نواتني  من  الداللة  حيث  من  تنا�سل  الن�ض 
اأو ما يعرف  التقابل  التعار�ض اعتمد تقنية  واملع�سية، وكي يظهر الكاتب هذا 
يف اأدبيات البالغيني بالطباق اأو املطابقة، ويف حتديد هذا اال�سطالح، ورد يف 
كتاب »البديع«: »الباب الثالث من البديع وهو املطابقة، قال اخلليل  رحمه اهلل 
يقال طابقت بني ال�سيئني اإذا جمعتهما على حذو واحد. وكذلك قال اأبو �سعيد 
فالقائل ل�ساحبه اأتيناك لت�سلك بنا �سبيل الو�سع فاأدخلتنا يف �سيق ال�سمان فقد 
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طابق بني ال�سعة وال�سيق يف هذا اخلطاب«)13(. فاإذا تاأملنا الن�ض قيد الدرا�سة 
األفيناه غا�سا بهذا ال�سنف البالغي ،فالكاتب طابق على نحو :

العزة  \ الذلة

الكرثة  \ القلة

الرفعة  \ ال�سعة

الي�رس  \ الع�رس

الرثاء \ املرتبة

ال�سعة  \ ال�سيقة... اإلخ.

الطاعة  احلالني:  بني  املفارقة  تبني  الن�ض  يف  الكثرية  التقابالت  هذه 
والع�سيان ونتائجهما على املر�سل اإليه. والتقابل امل�سار اإليه مل ينح�رس يف الن�ض 
يف املفردات اأ�سماء كانت اأم اأفعاال، و اإمنا  امتد اإىل الرتاكيب الفعلية واال�سمية 

نحو:

واأوؤخراأخرى عن ق�سدك اأقدم رجال ل�سدمك                            

واأب�سط يدا ال�سطالمك واجتياحك         واأثني ثانية ال�ستبقا ئك وا�ست�سالحك.

هذا االأمنوذج يعك�ض حرية الكاتب اإزاء �ساحبه ذي ال�سلوك غري امل�ستقر 
احلا�رس.  الزمن  متنكرا يف  املا�سي وخلعه  الزمن  الطاعة يف  لبا�ض  ارتدى  الأنه 
واإجماال فاإن املقابلة واملطابقة عك�سا يف الن�ض التوازي الداليل املتمثل يف اجلمع 
بني ال�سيء ونقي�سه الإبراز حايل املر�سل واملر�سل اإليه على اأن املعني بذلك اأكرث 
هو الطرف الثاين الذي �رسب له املثل من الطبيعة واحلياة الأنه من بعد كل ف�ساد 

�سالح و من بعد كل �سيق  رخاء و�رساح...
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-  التــوازي:
مرتبطة  �سمة  ال�سوتي  التوازي  اأو  التنا�سب  اأن  اإىل  بع�سهم  ذهب  قد 
االأهمية.  يف  غاية  مرتكزا  االإيقاع  عن�رس  فيه  ي�سكل  الذي  ال�سعري  باخلطاب 
امل�ستوى  انزياحات على  اإىل وجود  بنا  الن�ض يخل�ض  التاأمل مليا يف هذا  لكن 
ال�سوتي من خالل توظيف بع�ض الظواهر البالغية ذات البعد اجلر�سي النغمي 

مثل اجلنا�ض واملوازنة وال�سجع.

اجلنــا�س:
لتحقيق التوازن بني اجلمل، والتنا�سب بني العبارات وظف الكاتب يف 
التجني�ض؛  قائمتها  راأ�ض  وعلى  البديعية  البالغية  الزخارف  من  جمموعة  الن�ض 
»وهو اأن جتيء الكلمة جتان�ض اأخرى يف �سعر وكالم وجمان�ستها لها اأن ت�سبهها 
عليها.  االأجنا�ض  االأ�سمعي كتاب  األف  الذي  ال�سبيل  تاأليف حروفها على  يف 
النا�ض والطري والعرو�ض و النحو فمنه ما  وقال اخلليل اجلن�ض لكل �رسب من 
تكون الكلمة جتان�ض اأخرى يف تاأليف حروفها و معناها ...«)14(. اإن توظيف 
التاأثري يف  بغية  مو�سيقي  الكاتب خلق جر�ض  منه  يبتغي  اللفظي  الزخرف  هذا 

روع املر�سل اإليه، لهذا اأكرث منه. ومن النماذج على ذلك نورد:

مكان\مكني،  كن\كنني،  ظل\ظليل،  اإعذار/اإنذار،  يثوب\يوؤوب، 
ح�سن \ح�سني، الذلة\القلة، العاجلة\االآجلة، فوت\موت، �رسيح\مريح...

اجلنا�ض هنا يعترب من اأهم حدود البعد االأفقي الأنه يتخلل �سطور الر�سالة 
وي�سهم يف جتزيء اللغة عرب متف�سالت مقطعية الأن اللغة هي راأ�ض مال الكاتب 
حتقق  وبالتايل  دورها  لتوؤدي  اختيارها  يف  فهويتفنن  لذا  �سلطته؛  و�سوجلان 
الهدف املن�سود الذي يتمثل يف تكثيف الطبقة البالغية ملوؤان�سة املر�سل اإليه بل 
الإقناعه .قبل امتناعه. و اإىل جانب ظاهرة التجني�ض كثف ابن العميد من اعتماد 

ال�سجع واملوازنة. 
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ال�سـجع :
اإيقاع  انتظام  االأ�سلوبية، وهو يف اال�سطالح  الظواهر  اأهم  ال�سجع من 
»الروي«  يف  اأكرث  اأو  )جملتني(  فا�سلتني  توافق  اأي  النرثي؛  االأ�سلوب  جمل 
وهو مبثابة القافية يف ال�سعر. واإذا تاأملنا الر�سالة وجدنا الكاتب مال اإليه كثريا ملا 
ي�سمنه له من تنا�سب يف اجلمل وتناغم يف البنيات ال�رسفية وال�سوتية فاأنتج ما 
ي�سمى بالتوازي ال�سوتي الذي هو يف النهاية االإيقاع املنتظم داخل الن�ض وفيما 

يلي بع�ض االأمثلة على ذلك :

ظل ظليل \ ن�سيم  عليل \ ريح بليل، هواء عذي \ ماء روي \ مهاد وطي، كن 
كنني \ مكان مكني\ ح�سن ح�سني\ يقيك املتالف\ يوؤمنك املخاوف، عززت 

بعد الذلة وكرثت بعد القلة ...

يتبني من خالل هذه العينات اأن كاتب الر�سالة ي�سعى بكل ثقة اإىل بلوغ 
درجة كمال االإيقاع لي�سل اإىل اأعلى درجات التاأثري و هذا ما تف�سح عنه تلك 
ال�سجعات املت�ساوية التي ر�سعت الن�ض ب�ساطا متناغمة األوانه والزخارف. ومل 
يقف الكاتب عند حدود ال�سجع م�ستوفيا �رسوطه عند البالغيني واإمنا اعتمد اأي�سا 
يف ت�سكيل البناء ال�سوتي االإيقاعي يف الن�ض على املوازنة وهي يف اال�سطالح 
فا�سلتان مت�ساويتان يف الوزن دون التقفية نحو: ارتفعت بعد ال�سعة \اأي�رست 

بعد الع�رسة \ اأثريت بعد املرتبة / ات�سعت بعد ال�سيقة. 

يالحظ املرء ثراء الن�ض الر�سايل باملح�سنات البالغية البديعية التي هي يف 
يت�سح كيف  وبالوقوف عندها  الن�ض.  االإيقاعي يف  للم�ستوى  احلقيقة خادمة 
يف  وم�سهم  الن�ض  على  م�ستحوذ  بدوره  هو  الذي  ال�سوتي  التوازي  يتحقق 
خلق اأدبيته و بلورة  وظيفته ال�سعرية. ويتبني هاهنا اأن االإيقاع لي�ض حكرا على 
اجلنا�ض  �سكله  الذي  ال�سوتي  البناء  النظر يف هذا  فبتعميقنا  ال�سعري؛  اخلطاب 
وال�سجع و املوازنة ... نالحظ اأنه يتناغم وامل�ستوى الداليل الذي قمنا بر�سده 
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التوازن  لتحقيق  املنتقاة  االألفاظ  هذه  اأن  اأي  الر�سالة؛  من  العمودي  البعد  يف 
جعلت الن�ض يبتعد عن التكرار و االجرتار، ف�سايرت التق�سيم الذي حددناه من 

خالل ظاهرتي املقابلة و املطابقة.

الهوام�س والإحالت

)1(   الغلول: احلقد والغ�ض.
)2(   اال�سطالم: االقتطاع من االأ�سل.

)3(   يعزب: يبعد ويغيب.
)4(   الغمرة: ال�سدة.

)5(   اال�ستيناء: التمهل.
)6(   االإنابة: العودة والتوبة.
)7(   العذى: الهواء اخلال�ض.
)8(   الكن: احل�سن وال�سرت.

)9(   املرتبة: الفقر.
)10(   العنود: امليل عن الق�سد.

)11(  الرت�سل يف اللغة: جاء يف ل�سان العرب البن منظور: والرت�سل كالر�سل. والرت�سل يف القراءة 
والرت�سل واحدة، قال: وهو التحقيق بال عجلة وقيل: بع�سه على اأثر بع�ض. وتر�سل يف قراءته: 
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اتاأد فيها، يقال تر�سل الرجل يف كالمه وم�سيته اإذا مل يتعجل .ج 11 �ض: 282. والرت�سل يف 
اال�سطالح: اختلف النقاد يف تعديد مفهوم الرت�سل، فالبع�ض اعتربه مرادنا للكتابة النرثية يف 
،ومنهم من جعله طريقة يف  العربي  الفني  النرث  متميزا �سمن  اأدبيا  فنا  اآخرين عدوه  اأن  حني 

الكتابة النرثية لها جمموعة من اخل�سائ�ض االأ�سلوبية .
)12(  علي �سلق: نقاط التطور يف االأدب العربي.

)13(  البديع: ابن املعتز، �ض: 36.

)14(  البديع: ابن املعتز، �ض: 25.

*  *  *
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االقرتا�ض اللغوي والتعريب يف العربية

خالد اليعبودي)*(

0 - تقدمي:
يرت�ءى لنا ونحن نتابع مو�سوع �القرت��ض �للغوي باعتباره �إحدى و�سائل 
و�ل�سعوب  �للغات  بني  و�لتاأثر  �لتاأثري  تبادل  �أن  و�مل�سطلحي  �للغوي  �لو�سع 
و�قرت��ض  �ل�سو�ء،  على  و�حلديثة  �لقدمية  �ملجتمعات  يف  �سار  �جتماعي  قانون 
�للغات بع�سها من بع�ض ظاهرة �إن�سانية معروفة، فاللغة )كاأي كائن حي( توؤثر 
�لتالقح �حل�ساري بني �الأمم، ويف  �سّنة  �إىل  وتتاأثر وتتطور وتتغري، فرتمز بذلك 
حالة �نعد�م �الأخذ و�لعطاء بني �للغات �الإن�سانية �عتربت �للغة عندئٍذ من �للغات 

�مليتة.

�لقد�مى  �للغة  فقهاء  طرف  من  �للغوي  �لدخيل  ظاهرة  معاجلة  ومتت 
)�أمثال  و�ملحدثني  و»�ل�سيوطي«(،  و»�لثعالبي«  فار�ض«  بن  »�أحمد  مثل  )من 
 ،)L'Emprunt( �أو  »�القرت��ض«  مباحث  يف   ))Franz Pop( بوب  »فر�نز 
�لتد�خل  مباحث  نافذة  من  �ملو�سوع  �إىل  �ملعا�رصون  �لل�سانيون  تطرق  كما 
)L'interference( بني �للغات �لطبيعية يف م�ستويات متعددة )�سوتية و�رصفية 

ومعجمية وتركيبية وداللية و�أ�سلوبية(.

)*(  باحث من المغرب.
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�آليات  �لتعريبية كاآلية من  �لو�سيلة  وغر�سنا يف هذه �لدر��سة �لبحث يف 
�لتعريب،  مفهوم  دالالت  فح�ض  خالل  من  و�مل�سطلحي،  �للغوي  �لتوليد 
�أي�سًا  و�سنقوم  �مل�سطلحي.  �لتاأ�سيل  دون  حتول  عو�ئق  �عترب  عما  و�لك�سف 
بدر��سة مناهج �الأقدمني و�ملحدثني يف معاجلة �مل�سطلح �ملعرب ت�سنيفًا وتطويعًا، 

ويف حتديد كيفيات نقل �الأ�سو�ت �الأعجمية.

1 - الدخيل َعَر�ض طبيعي يف اللغة ب�رشط الت�أ�صيل:
من �ملوؤ�سف معاينة ��ستقبال عربية ع�رصنا �لر�هن لر�سيد هائل من �الألفاظ 
�سارمة  حدود�ً  �الأحيان(  �أغلب  )يف  ت�سع  �أن  دون  �الأجنبية،  و�مل�سطلحات 
�لو�حد  �الأعجمي  للفظ  متعددة  �سورية  �أ�سكااًل  جند  ف�رصنا  �لتاأثر،  هذ�  تقنن 
»�سيميولوجيا«/  »�سيميائية)2(/  »�سيامة«/  »�سيمياء)1(«/  �ملقابالت:  يف  كما 
وغني  »�ل�سميوتية«)4(..  �ل�سيمولوجيا«)3(/  »�سيمولوجيا«/  »�سميولوجيا«/ 
عن �الإي�ساح يف هذ� �ملقام �أن تكاثف �لدخيل يف منت �لعربية �سيوؤثر فيها �سلبًا 

من م�ستويات عدة، لعل �أبرزها:

-  تردي مكانة �للغة �لعربية يف �مللتقيات و�لندو�ت �لعلمية، بحيث ت�سبح لغة 
ثانوية يف �لبحث �لعلمي.

-  تاأثر تر�كيب �لعربية بالرت�كيب و�لعبار�ت �ال�سطالحية �لدخيلة للغة �ملنتج.

-  تاأثر مفرد�ت لغة �مل�ستهلك مبفرد�ت لغة �لبلد �ملنتج، يف �أ�سكال متعددة:

لتتد�وله  �إما ت�ستورد �لكلم �الأعجمي، وترتكه على حاله �الأ�سلي،  ٭  فهي 
�سفاهة وكتابة.

كالتعريب  خمتلفة،  بطر�ئق  �لعربية  �للغة  قو�نني  �إىل  �إخ�ساعه  حتاول  �أو  ٭  
�أو تت�رصف  �لعربية،  �أوز�ن  للتو�فق مع  �ل�سكلية  بنيته  بتغيري  �أو  �ل�سوتي، 

يف داللته.
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ومما ال �سك فيه �أن �أعم �أ�سباب جلوء �ملرتجمني و�مل�سطلحيني �إىل عن�رص 
�لدخيل )�إ�سافة �إىل عامل عجز �للغة عن �حتو�ء �لو�فد( تتمثل:

- يف حمل �ملفهوم �الأجنبي خل�سو�سيات ثقافية ال تتبني يف حالة نقله �إىل �لثقافة 
�مل�ستقبلة باألفاظ �أ�سيلة تر�ثية)5(؛

- وقد يكون مرد �للجوء �إىل �لتعريب �أي�سًا عدم تد�ول �مل�سطلح �لدخيل بالثقافة 
�لتي �أنتجته نف�سها؛

�للغة �لهدف،  �إليه كذلك تعدد �ملقابالت �ملقرتحة يف  �أ�سباب �لركون  - ومن 
و��سطر�ب دالالتها؛

- كما �أن من بني �لدو�عي عدم �الإحاطة بدالالت �ملفهوم �لدخيل �لتي يحيل 
�إليها؛

�مل�سنف يف  رغبة  �ملعرب  ��ستعمال  �إىل  �ملوؤدية  �الإكر�هات  �سمن  من  - وجند 
�لك�سف عن حد�ثة �الجتاه �ملعريف �لذي يقوم بدر��سته عن طريق ��ستخد�م 

م�سطلحاته �لدخيلة.

بع�ض  �أقر�ست  �لعربية  �للغة  �أن  �ل�سدد،  هذ�  يف  به  �لتنويه  يجدر  ومما 
�لفار�سية  )خا�سة  منها  �قرت�ست  مما  �أكرث  �ملعجمي  مثلها  من  �الأجنبية  �للغات 
�لدر��سات  تعددت  و�لفرن�سية و�الإجنليزية(، وقد  و�لهندية و�الأ�سبانية  و�لرتكية 
�الإن�سانية،  �للغات  باقي  يف  �لدخيلة  �لعربية  �الألفاظ  ر�سيد  ح�رص  حتاول  �لتي 

و�ختلفت �آر�ء �لباحثني يف ح�رص ن�سبة �لدخيل يف كل لغة من �للغات �ملتلقية. 

�أما مفهوم »�القتبا�ض« وعالقته باالقرت��ض �للغوي، فاإن �مل�سطلح �الأول 
عن  مثاًل  �حلديث  فيتم  �الألفاظ،  بنقل  يرتبط  مما  �أكرث  �الأفكار  با�ستري�د  يرتبط 
�قتبا�ض م�رصحية �سك�سبري مثاًل، �أي تكييفها ن�سًا و�أ�سلوبًا وفقًا للت�سور �لعربي 

وللقو�عد �للغوية �لعربية.

�ملوؤ�س�سات  �ملا�سي جهود  �لقرن  �لعقود �الأخرية من  وقد ت�سافرت يف 
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�لعربية )و�الأفر�د( لتحقيق �لتنمية �ل�ساملة للحاق بركب �لتقدم، بف�سل ��ستلهام 
�لنظريات �لعلمية يف خمتلف �حلقول �ملعرفية، فالعلم يف �لغرب يف تطور م�ستمر، 
باال�ستناد �إىل �لتقنية �لتي �أدت من بني ما �أدت �إليه �إىل �لبث �لف�سائي، وظهور 
�أقر��ض �حلا�سوب �ملدجمة و�ملمغنطة �لتي تختزن بني �أح�سائها ذخرية هائلة من 
�ملعارف، وقد تبني بامللمو�ض ما لالإنرتنت من حتكم يف �لعوملة �لثقافية، فغدت 
�مل�سطلحات تتكاثف �سيئًا ف�سيئًا، و�أ�سبحت عملية ��ستري�دها تتم بو�سائل �ستى، 
�الأمر �لذي �أف�سى �إىل �نت�سار �ملفاهيم و�مل�سطلحات �الأجنبية يف �للغة �لعربية، 
عملية  و�أ�سبحت  وتقنينها،  �لظاهرة  هذه  من  للحد  بجد  �لعمل  و��ستدعى 
�لتعريب مطلبًا يحتل �الأولوية، ومو�سوعًا يرعى باهتمام �ملجمعني و�ملرتجمني 
وكل �ملثقفني �لغيورين على لغتهم �لقومية، لوعيهم �ل�سديد با�ستحالة �خلو�ض 
فمن  �لعربية)6(،  �للغة  عن  مبعزل  تطور�ته  ومو�كبة  �حلديث  �لعلم  جماالت  يف 
�مل�سلم به �أن �إن�ساء �لعلم �لعربي �خلال�ض يتم بف�سل تلقينه �إىل �لعقل �لعربي باللغة 
�الأ�سلية، و�أ�سلح لغة لتعليم �ملعارف هي �للغة �لتي يتد�ولها �لطالب، ويفكرون 
بها، فكم من حما�رص�ت يف �لعلوم �لطبيعية �أو �لريا�سية حتولت يف نهاية �ملطاف 
)�أو  �لفرن�سية  �للغة  يف  درو�ض  �إىل  عمومًا(  )و�لعربية  �ملغربية  �جلامعات  يف 
�الإجنليزية(، وال تتبلور �لهوية �لثقافية و�حل�سارية �إال باعتماد �للغة �لقومية، لذ� 
فمن �ل�رصوري �أن تكون هاته �للغة هي لغة �لتعليم �جلامعي بجميع تخ�س�ساته. 
فالتعريب �أد�ة تثقيف وتنظيم �جتماعي، وعامل �أ�سا�سي من عو�مل �ال�ستقالل 
�لعلمية  بامل�سطلحات  �لعربية  �إغناء  حما�سنه:  من  جند  و�القت�سادي،  �ل�سيا�سي 
�الأ�سيلة، وتي�سري �الطالع على �ملعارف �الإن�سانية �لعاملية، و�خت�سار �مل�سافات 
بتجاوز ��ستغر�ق زمن لي�ض بالي�سري يف ه�سم �ملر�د باملادة �للغوية �الأجنبية قبل 

�لتطرق مل�سامني �ملادة �لعلمية. 

�لقر�آن  لغة  ��ستعمال  عن  �لتخلي  �إىل  دعو�ت  م�سى  فيما  تعالت  وقد 
�أو  �لفرن�سية  باللغتني  مقارنة  �أ�سو�تها،  وعمومية  قو�عدها،  �سعوبة  بدعوى 
�لتي  �الأمثلة  من  �لكثري  فهناك  ذلك،  عك�ض  يثبت  �للغوي  و�لو�قع  �الإجنليزية، 
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تظهر خالف هذ� �لطرح: فقد تعددت �ل�سور �ل�سكلية ل�سوت »O« يف �للغة 
�أو   »au« مب�سوتني يف  �أو  »�ض«،  كما يف  و�حد  مب�سوت  يكتب  �إذ  �لفرن�سية، 
»ف«  لل�سامت  �لكتابية  �الأ�سكال  تباينت  كما   .»eau« يف  م�سوتات  بثالثة 
�أهمية  على  �أدل  وال   .»enough« يف:   »gh« �إىل:  �إ�سافة   ،»ph«و  »F« بني 
لغتنا �لف�سحى من �حتاللها ملرتبة م�رّصفة �سمن مر�تب �للغات �لعاملية يف هيئة 
�الأمم �ملتحدة بالرغم من �لهجمات �ل�رص�سة �لتي تتعر�ض لها من لدن زمرة من 

�لد�ر�سني بد�خل »�لعامل �لعربي« ومن خارجه.

�النغالق على  �إىل  يدعو  �لتعريب ال  �سابقة)7(�أن  �أ�سلفنا يف در��سة  وقد 
�رصط  الأنها  �لعاملية،  �للغات  معرفة  مع  يتعار�ض  ال  وهو  �الآخر،  ونبذ  �لذ�ت، 
�إذ�  �أحيانًا  يغايل  �لل�ساين  �أن  �أ�سحابها)8(. وال �سك  �رصوري المتالك معارف 
Spectrogramme/ Spe - للم�سطلحات:  �إيجاد مقابالت  �إمكانية  »ت�سور 

trographe/ Stroboscope/ Oscillographe«، ببطون �ملعاجم �لرت�ثية، الأن 

هاته �ملولد�ت �مل�سطلحية نتاج �لع�رص �لر�هن، ولزم �أن ن�ستق لها �ألفاظًا بناء على 
�ل�سليمة.  �لعربية  �ل�سياغة  قو�نني  وفق  تعريبها  �إىل  نلجاأ  �أو  �لوظيفية،  دالالتها 
لكن ما �الأ�سباب �حلقيقية �لد�عية �إىل دخول �لكالم �الأعجمي �إىل منت �لعربية؟

ميكن تلخي�ض �لعو�مل �ملوؤدية �إىل هذ� �لتاأثر باالأجنبي:
- �إىل عامل تاريخي يتمثل يف �الحتكاك �ملادي و�لثقايف و�ل�سيا�سي بال�سعوب 
�الأخرى، وما ينجم عنه من بزوغ الألفاظ وم�سطلحات تقنية جديدة متد�ولة 
و�الجتماع  و�لدين  و�الآد�ب  �لفل�سفة  ومبجاالت  �لدخيلة،  �لعلوم  مبيادين 

و�ل�سيا�سة ال عهد للعرب مبفاهيمها من قبل؛
- و�إىل عامل نف�سي يتجلى يف �إعجاب بع�ض �لفئات �الجتماعية �لعربية بلغات 
ر�ئدة يف جمال �حل�سارة، فيتد�ول �لعربي تلك �الألفاظ �الأعجمية ولو كانت 
لها مكافاآت مبنت �لعربية رغبة منه يف �لتفاخر، وليحدد �نتمائه �الجتماعي 

�إىل طبقة �لنخبة )Les Elites(؛
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�الأجنبية  �الألفاظ  ببع�ض  �لنطق  خفة  يف  يتحدد  نطقي  �سوري  عامل  و�إىل   -
مقارنة مبقابالتها �لعربية؛

لها مبعجم  مقابل  مت�سور�ت حديثة ال  �لتعبري عن  �إىل عامل �رصورة  �إ�سافة   -
�لعربية.

2 - ت�صخي�ض عوائق عملية التعريب:
�لتعريب مهمة م�ستمرة با�ستمر�ر �لعلم �الإن�ساين يف �لتطور،  �إن عملية 
وهي �أي�سًا �سعبة لكونها ترتكز على �لتنفيذ �ل�سحيح، و�لتعميم يف �ملخططات 
�إىل �أن ت�سل �لذروة يف ف�سول �جلامعات و�ملعاهد و�الإد�ر�ت �خلدمية. ومكمن 
�لغر�بة يف هذ� �ملو�سوع �أن م�ساألة تعريب �ملفهوم �لعلمي �الأجنبي، وما تقت�سيه 
من تاأ�سيل للم�سطلح �لعربي �أ�سبحت ال تقت�رص على �لعلوم �لتطبيقية، و�لتقنية، 
و�لطبية )ببع�ض دول �مل�رصق �لعربي خ�سو�سًا(، بل �أ�سبحت تت�سلل نحو �لعلوم 
�الإن�سانية و�الجتماعية حينما �عتمد رو�د هاته �ملجاالت على مناهج �الإح�ساء 

و�لريا�سيات ولغات �لربجميات �ال�سطالحية)9(.

وبعد �أن قام مكتب تن�سيق �لتعريب )منذ �أزيد من ع�رصين �سنة( با�ستفتاء 
حول �ملو�سوع، خل�ض �إىل ح�رص م�ساكل �لتعريب:

1 - يف تخلف �لدول �لعربية �لعلمي و�حل�ساري؛
2 - و�سعوبة �للغة �لعربية من حيث �لقو�عد ومنط �لكتابة؛

3 - و�إهمال �لدول �لعربية ن�رص �للغة يف �خلارج وخا�سة يف �لدول �الإ�سالمية 
غري �لعربية؛

4 - ووجود لهجات �إقليمية خمتلفة ُت�سايق �لف�سحى؛
5 - و�نعد�م �لطرق و�لو�سائل �ل�ساحلة لتعليم �لعربية لالأبناء؛

فروع  �لعربية يف خمتلف  باللغة  و�لتاأليف  �لعلمي  �البتكار  ت�سجيع  6 - وعدم 
�لعلم؛
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7 - وعدم حتقيق �لوحدة �لثقافية عن طريق توحيد �ملناهج و�لكتب �لدر��سية 
و�إيجاد جممع لغوي وعلمي موحد؛

8 - و��ستمر�ر تاأثري �لتيار�ت �ال�ستعمارية �مل�سادة لتعليم �للغة �لعربية)10(.

�الإجر�ء  تقهقر  يف  بدورها  �ساهمت  �أخرى  عو�مل  ن�سيف  �أن  وميكن 
�لتعريبي، منها:

9 -  �إن خطط �لتعريب يف �ملجتمع ال تعتمد ت�سور�ً و�قعيًا لو�سع �لعربية يف 
حميطها �لد�خلي و�خلارجي.

�لتعريب، وعدم وجود  م�سكل  عقبة  لتجاوز  �ملر�سودة  �الإمكانات  قلة   - 10

دعم معنوي من قبل حكومات �الأقطار �لعربية.

11 - مز�لق �ال�ستعانة باخلرب�ت �الأجنبية.

12 - �الفتقار �إىل �مل�سادر �لعلمية �لعربية يف خمتلف �لتخ�س�سات )من معاجم، 

ومو�سوعات، وم�سنفات علمية(.

جمال  يف  و�الأفر�د  �ملوؤ�س�سات  طرف  من  �ملبذولة  باجلهود  �اللتز�م  عدم   -  13

�لتعريب، وبقر�ر�ت وتو�سيات �لندو�ت وموؤمتر�ت �لتعريب.

�سبل  تعرت�ض  �لتي  �مل�ساكل  من  �لطويلة  �لالئحة  هاته  من  �لرغم  وعلى 
�لتاأ�سيل �لثقايف �لعربي؛ فقد كانت نتائج �ال�ستفتاء �ل�سالف �لذكر: �التفاق على 
�أن �للغة �لعربية �ساحلة الحت�سان �لعلوم �الإن�سانية و�لتطبيقية �لدخيلة، وتدري�سها 
�إليه  �أ�سار  )�لذي  �لنمطية  �لطباعة  �سعوبة  عائق  �أن  غري  �لعربية.  �جلامعات  يف 
�لتكنولوجيا  تطور  بف�سل  �الأخرية  �ل�سنني  يف  جتاوزه  مت  قد  �ملكتب(  ��ستفتاء 
�حلديثة يف جمال �لرقانة. كما �أح�ض �لباحثون �لذين تلقو� �لعلوم باللغة �الأجنبية 
وح�رصو� �أطروحاتهم بها، ب�رصورة ��ستعمال �لعربية يف در��ساتهم، وتر�جعت 

�آثار �لعجز �لنف�سي لديهم �سيئًا ف�سيئًا.
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�أعد�ء  لدى  مادة خ�سبة  �أعاله  �رصدناها  �لتي  �لعو�ئق  هاته  �سكلت  وقد 
هذ�  تخطي  على  �لعربية  مقدرة  يف  �سككو�  �لذين  �لتعريب  ودعاة  �لتعريب 
يف  تخطيه  مت  كما  نف�سيًا(  حاجز�ً  �إال  �حلقيقة  يف  لي�ض  )وهو  �لعلمي  �حلاجز 
�ملرحلة �الأوىل من �لرتجمة و�لتعريب يف �لع�رص �الإ�سالمي �لز�هر مع �الأمويني 
لغة علم وتعليم،  �أن تكون  �لعربية ال ت�سلح  �أن  �إىل  و�لعبا�سيني. فذهب هوؤالء 
دول  يف  وبالفرن�سية  �لعربي  �ل�رصق  دول  يف  باالإجنليزية  تعوي�سها  �إىل  ودعو� 
�ملغرب �لعربي، و�أغلب هوؤالء �رصذمة ممن تابع در��ساته بدول �لغرب، و�أ�سيب 
ب�سدمة �حلد�ثة، و�رتاأى �أنه لي�ض من �سبيل �إىل �لتعامل مع �الإجناز�ت �حل�سارية 

�لغربية مبعزل عن ��ستعمال �للغات �الأجنبية �ملكتوبة بها.

وميكن �إرجاع مز�عمهم �إىل �سببني �أ�سا�سيني:
-  يتمثل �أولهما يف �جلهل �لتام بقدر�ت �للغة �لعربية على ه�سم كل ما ��ستجد من 
علوم ونظريات، وعدم �الطالع على �لطر�ئق �ملتعددة �لتي تتميز بها �لعربية 
يف تاأ�سيل �مل�سطلح �لو�فد، و�إنكار م�سرية �لعربية عرب �لع�سور، وتفوقها يف 
�لتكيف مع �ملنتجات �لثقافية حل�سار�ت متعددة: فار�سية ويونانية و�رصيانية.

-  ويرتبط �لعامل �لثاين بغياب �لروح �لوطنية و�لقومية، و�الندفاع �ل�سديد نحو 
ح�سارتهم  عن  �لقوم  ف�سل  �إىل  �لهادفة  وخمططاتها  �ال�ستعمارية  �الأ�ساليب 

�لتليدة وعقيدتهم �ملقد�سة، كما ح�سل بدولة تركيا.

وقبل �أن نقرتح بع�ض �حللول �لتي نر�ها ناجعة لتجاوز �إ�سكاليات تعريب 
وتخطي  عامة(،  ب�سفة  �لدخيل  )و�مل�سطلح  �مل�ستحدث  �لل�ساين  �مل�سطلح 
�أواًل حتديد داللة/ دالالت مفهوم »�لتعريب« يف  بنا  عو�ئقه �مل�سطنعة، يجدر 
�لقد�مى و�ملحدثني، ور�سد  بالتعريب من  �مل�ستغلني  �لعربية، وعند  �ملعجمات 
�الألفاظ و�لعبار�ت �ال�سطالحية �لتي ��ستعملت للداللة على معناه يف �مل�سنفات 

�للغوية.
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3 - مفهوم التعريب:

3-1 - الداللة اللغوية للم�صطلح وا�صتق�ق�ته:

»تفعيل«  وزين  على  �سيغا  م�سدر�ن  �لر�ء(  )ب�سم  ب  و�لتعرُّ �لتعريب 
و»تفّعل« من �لفعل �لثالثي »عُرب« )ب�سم عني �لفعل( مبعنى ف�سح بعد لكنة، 
و�سار عربيًا ف�سيحًا خال�سا غري خملط، فاملا�سي »عرب« وورد »�لتعريب« عند 
�بن منظور �أي�سًا مبعنى »تعليم �لعربية ل�سخ�ض من �الأ�سخا�ض«، ور�دفته �لعربية 
ب«)11(. كما  بكلمة »�إعر�ب«، ونتيجة ذلك ورد لفظ »مْعرب« مبعنى »معرَّ

حمل �للفظ �أي�سًا معنى »تهذيب �ملنطق من �للحن«)12(.

3-2 - الداللة اال�صطالحية للمفهوم عند القدامى:

�أن تعني  وعند »�جلوهري« بع�ض �ملفاتيح �ال�سطالحية �لتي من �ساأنها 
»تعريب  »�ل�سحاح«:  يف  جاء  فقد  للمفهوم،  �لداللية  �ل�سمات  تو�سيح  على 
به �لعرب، و�أعربته  �ال�سم �الأعجمي �أن تتفّوه به �لعرب على منهاجها، تقول عرَّ

�أي�سًا)13(.

ُيجعل  �أن  �لتعريب:  معنى  »�أن  »�لزخم�رصي«:  يذكر  �ملق�سد  نف�ض  ويف 
عربيًا بالت�رصف فيه، وتغيريه عن مناهجه، و�إجر�ئه على وجه �الإعر�ب«)14(. 

منظور،  �بن  )�الأعجمية( عند  �لعربية  �لكلمة غري  �ملفهوم  ويخ�ض هذ� 
يعتمد  قيا�سي  �رصيف  �إجر�ء  باأنه  »�لتعريب«  مل�سطلح  حده  من  وُي�ست�سف 
�لعربية �رصيطة خ�سوعها الأحد �الأوز�ن  �للغة  �إىل  �أ�سلها غري عربي ت�سم  لفظة 

�لعربية)15(.

�الألفاظ  من  �لعرب  ��ستعملته  ما  »�ملعرب؛  �أن  فريى  �ل�سيوطي،  �أما 
مع  �لدخيل  �للفظ  ��ستعمال  يتز�من  وقد  لغتها«)16(.  غري  يف  ملعاٍن  �ملو�سوعة 
�للفظ �لعربي �الأ�سيل مبنت �لعربية بالقدمي، و�حلديث مبعان موجودة �سلفًا باللغة 

للغايات �مل�سار �إليها �أعاله.
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 - بني:  »�لتعريب«  ملفهوم  �لرت�ثية  �لتعريفات  يف  �إذن  �لتمييز  ميكن 
�ل�سوتي  �لعربية  لن�سق  �للفظ �الأعجمي، وخ�سوعه  تاأ�سيل  تعريفات ��سرتطت 

و/�أو �ل�رصيف.

- وتعريفات �أخرى ال ت�سرتط �لتغيري، وتقبل �أن يرد �ملعرب يف �سورته �الأعجمية 
كما وجدنا عند �ل�سيوطي.

3-3 - دالالت مفهوم التعريب عند املحدثني:

م�سنفيه  ح�رص  مبحاولة  �لو�سيط«  »�ملعجم  يف  »�ملعرب«  فكرة  تكتمل 
الأركانه �ملفهومية بتو�سيح �أنه: »هو �للفظ �الأجنبي �لذي غريه �لعرب بالنق�ض 

�أو �لزيادة �أو �لقلب«)17(.

)1989م(  عبد�لعلي«  »�لودغريي  �لعربية  �ملعجمية  يف  �لباحث  وحدد 
�ألفاظ  من  �لعربية  �للغة  دخل  ما  على  عادة  »يطلق  �أنه  قرر  حني  �ملعرب  لفظ 
�للغات �الأجنبية، فوقع تد�وله و��ستعماله �سو�ء خ�سع لقو�نني �لعرب يف كالمها 

وقي�ض على بناء من �أبنيتها، �أم مل يخ�سع ومل ُيق�ض«)18(.

�حل�ساري،  للتطور  حتمية  كنتيجة  �لع�سور  عرب  �ملفهوم  تطور  وقد 
معاين  و�كت�سى  �لعربي،  �لعامل  يف  �حلا�سلة  و�لثقافية  �الجتماعية  و�لتغيري�ت 

ع�رصية �إ�سافية.

فاعتربت طائفة �أن �لتعريب نوعان:
�إىل  �للغات �الأجنبية  �أول: يخ�ض عملية نقل �ملفاهيم و�ملت�سور�ت من  - نوع 

�للغة �لعربية، وتد�ولها، و��ستعمالها. -
ودجمه  ��ستيعابه  بعد  عربي،  مبي�سم  �الأعجمي  �للفظ  ي�سم  ثاين:  ونوع 

وتكييفه)19(.

كما حّمل باحث �آخر لهذ� �ملفهوم �سبع دالالت، وقدم له تعاريف �سبعة 
بينها خيوط دقيقة:
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- فالتعريف مبعناه �الأول: �قرت��ض و�إ�سهار �لكلم �ملقرت�ض ل�سنن �لعربية.
�لتخطيط  �إطار  يف  يدخل  �لذي  �الجتماعي  )�لل�ساين  �لثاين  مبعناه  وهو   -

�للغوي(: �إحالل �للغة �لعربية حمل �للغات �الأجنبية.
- ويدل يف معناه �لثالث على �إعد�د �لعربية وتطويرها وتطويعها، لتتمكن من 
توظيف مقوالتها �لتعبريية �أح�سن قيام، بغاية مو�جهة مد �للغات �حل�سارية.

- ويخ�ض معناه �لر�بع ترجمة ن�سو�ض �أو مفاهيم من لغات �أجنبية �إىل �لعربية، 
وتعريب �لرب�مج �حلا�سوبية.

- ويهتم �لتعريب يف م�ستو�ه �خلام�ض باإدخال �لعربية �إىل �ملحيط �لثقايف �لعاملي 
�إىل جانب �للغات �ملتقدمة.

�مل�سطلحات،  بتاأ�سيل  يخت�ض  �ل�ساد�ض،  معناه  يف  لغوي  تعريب  وهو   -
و�لن�سو�ض �ملرجعية.

- كما يجعله يف جمال �سابع تعريبًا ثقافيًا وفكريًا وعلميًا)20(.

على �أنه يعود لري�سد للمفهوم معنيني رئي�سيني:

- تطويع و�سع �للغة �لعربية �لد�خلي، وتكييف �سننها ال�ستقبال �للفظ 
�الأعجمي،

و�ملعنى �الأجنبي. - �إعادة �لنظر يف و�سع �للغة �ملحيطي )�أو �خلارجي(، 
�سمن تعريب �سامل يعد ج�رص�ً بني �ملا�سي و�حلا�رص و�مل�ستقبل)21(.

للتعريب  �الإ�سالمي  �لديني  �ملفهوم  بني  مّيز  من  �لد�ر�سني  من  وهناك 
وف�سل  �لعلمي(،  �الأدبي   - �حل�ساري   - )�الجتماعي)22(  �لتعليمي  و�ملفهوم 
يف هذ� �لنوع �الأخري بني �ملفهوم �لفوري �الأفقي )�لذي يعنى بن�رص �لعربية يف 
تدري�ض �ملو�د �لعلمية يف مرحلة كاملة من مر�حل �لتعليم( و�ملفهوم �لتدريجي 
در��سية  مرحلة  يف  �لعربية  باللغة  حمدودة  مو�د  تعليم  على  )ويرتكز  �لعمودي 
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حمددة، ليجري تعميم هذ� �لتعريب يف �ل�سنو�ت �لالحقة)23(. كما مت �حلديث 
عن �ملفهوم �لقطاعي للتعريب )وهو �العتماد على �للغة �لعربية �عتماد�ً كليًا يف 

قطاع معريف حمدد، كعلوم �لريا�سيات و�لت�رصيح و�لف�ساء مثاًل(.

ويتبني من هاته �لتعريفات �ملعرو�سة �أعاله جتاوز �ملحدثني ملعاين �ملفهوم 
�لرت�ثية، و�إطالق م�سطلح �لتعريب على ظاهرة معاجلة �لعربية للفظ �الأعجمي 
يف  �أخذ  �ملفهوم  هذ�  �أن  منظورنا(  )يف  و�لر�جح  �الآن،  نف�ض  يف  وعو�ر�سها 

ع�رصنا �لر�هن ثالثة معاٍن رئي�سية:

٭  �ملعنى �الأول: يق�سد به ��ستخد�م �الألفاظ �الأعجمية على طريقة �لعرب يف 
�لنطق �أو �ل�سيغة.

٭  �ملعنى �لثاين: ير�د به نقل �لعلوم و�الآد�ب و�لفنون، و�سائر �ملعارف �الإن�سانية 
من �للغات �الأجنبية �إىل �لعربية، و�ملق�سود هنا: »�لرتجمة«، وعلى �لنقي�ض 
�للغة  فنية من  �أو  �أدبية  �أو  نقل ن�سو�ض علمية  �أي:  منه م�سطلح »�لتعجيم« 

�لعربية �إىل �أية لغة �أجنبية.

٭  �ملعنى �لثالث: يحث على جعل �للغة �لعربية لغة �لفكر و�لعلم و�ل�سعور لدى 
�ملفكر و�ملو�طن �لعربيني)24(.

3-4 - حتديد امل�صطلح الدالة على مفهوم »اأعجمي«:

�للفظ  على  لالإحالة  �لقد�مى  ��ستعملها  �لتي  �ال�سطالحات  �أهم  من 
»�الأعجمي«، و�لتي �سهدت خلطًا يف �للجوء �إليها؛ هناك م�سطلح »�ملعرب« 
معنى  على  �إحالتهما  �مل�سطلحني يف  بني  ر�دف  ففريق  »�لدخيل«،  وم�سطلح 
وقد  �ملقرت�ض.  �ملعجمي  �للفظ  بنية  �إىل  بالنظر  بينهما  ميز  �آخر  وفريق  و�حد، 
يف  �مل�ستعملة  �مل�سطلحات  جرد  �إىل  �ملفاهيم  حتديد  يف  �اللتبا�ض  هذ�  دفعنا 
�مل�سنفات �للغوية �لرت�ثية للداللة على »�الأعجمي«، مع تعريفها، ومن �أبرز هاته 

�لت�سميات: »�ملعرب - �لدخيل - �ملحدث - �ملبتدع - �ملولد«.
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ف�ملعرب: هو �لكلمة �الأجنبية �مل�ستعملة يف منت �لعربية �ملقي�سة على وزن 
من �أوز�نها، وغري �ملقي�سة عليها كذلك.

والدخيل: هو �للفظ �لو�رد من لغات �أخرى �إىل �لعربية، و�لذي حافظ 
على �سكله، ومل يخ�سع للميز�ن �ل�رصيف �لعربي، وال للقو�نني �ل�سوتية للعربية. 

ع�رص  بعد  �ملولدون  ��ستعمله  �لذي  �مل�سطلح  �أو  �للفظ  هو  واملحدث: 
�الحتجاج، بعد �إحد�ث تغيري يف داللته �أو �أ�سو�ته �أو �سيغته �ل�رصفية. 

غري  �لعربي  �للفظ  مبعنى  �أحمد«  بن  »�خلليل  �أورده  م�سطلح  واملبتدع: 
�الأ�سيل �لذي ال يخ�سع للن�سيج �ل�سوتي للكلمة �لعربية )قانون �لداللة(.

غري  �لكلمة  هو  �أو  للتغيري،  تعر�ست  �لتي  �لعربية  �لكلمة  وهو  واملولد: 
�لعربية �لتي دخلت منت �للغة �لعربية.

م�سطلح  وظفو�  �لذين  �للغويني  �أبرز  �جلو�ليقي«  من�سور  »�أبو  ويعد 
�لقر�آن  �للغات �الأجنبية و�لو�ردة يف  �ملقرت�سة من  �لكلمات  لت�سمية  »معرب« 
�لكرمي �أو يف �ل�سعر �جلاهلي و�للغة �لعربية عامة، وذلك يف كتابه »�ملعرب من 
لهذ� �ال�سطالح عند  �أثر�ً  �إذ ال جند  �ملعجم«،  �لكالم �الأعجمي على حروف 
»�الأعجمية«،  م�سطلح  »�لكتاب«  مب�سنفه  ي�ستعمل  �سيبويه  �أن  كما  �خلليل، 
للمجهول:  مبني  متعدي  فعل  وهو  »�ملعرب«،  �أ�رصة  من  �آخر  وم�سطلحًا 

»�أْعرب«.

ففي نهاية �لقرن �لثاين �لهجري وبد�ية �لقرن �لثالث ��ستعمل �للغويون 
م�سطلحي »�ملولد« و»�لدخيل« يف كتاباتهم.

م�سنفه  يف  1069هـ(  )ت  �خلفاجي«  �لدين  »�سهاب  لـ  �لف�سل  ويعود 
تد�ول م�سطلح  �إ�ساعة  �لعرب من »�لدخيل « يف  فيما يف كالم  �لعليل  »�سفاء 
»�لدخيل«، حني �أطلقه على جميع �الألفاظ �لعربية �الأ�سل �لتي حلقها �لتغيري من 
�لناحية �ل�سوتية �أو �ل�رصفية �أو �لداللية.، وعلى �لكلمات �ملقرت�سة من �للغات 
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�الأجنبية، فحوى معجمه �ملخ�س�ض لتتبع »�لدخيل« ودر��سته خليطًا من �الألفاظ 
�ملعربة و�ملولدة و�لعامية و�لالحنة.

وعلى �لرغم مما عرف يف �لكتابات �لرت�ثية �ملتاأخرة من �سبط للمفهوم 
وحتديد دقيق للم�سطلحات مع �رصحها �رصحًا م�سهبًا ؛ فاإن �ملتاأخرين من �للغويني 
مل ي�سلمو� بدورهم من �خللط بني مفهومي »�ملعرب« و»�لدخيل«. فاإ�سافة �إىل 
�ملعرب  على  »يطلق  يقول  �أي�سًا  »�ل�سيوطي«  و»�خلفاجي«، جند  »�جلو�ليقي« 
كما   .)25( وغريهما«  و�جلمهرة  �لعني  كتاب  يف  ذلك  يقع  ما  وكثري�ً  دخيل، 
�لباحثني يف ع�رصنا  ببع�ض  مما حد�  �ملحدثني)26(،  بع�ض  �للب�ض  هذ�  �سقط يف 
�لر�هن �إىل �لدعوة �إىل �رصورة �لتفريق بني �ملفهومني ذ�كر�ً �أن »�للفظة �الأجنبية 
�لتي ��ستعملها �لعرب �لذين يحتج بكالمهم، تعترب من �ملعرب حتى ولو مل تكن 
من حيث بنائها ووزنها �ل�رصيف، مما يدخل يف �أبنية كالم �لعرب. �أما ما دخل 
بعد ذلك، فاإنه يعترب من �لدخيل، �أي �لذي جرى على �الأل�سنة و�الأقالم م�ستعار�ً 

من �للغات �الأجنبية حلاجة �لتعبري �إليه«)27(.

وتبّنى �آخرون �ملعيار �للغوي كاأ�سا�ض للتمييز، من زمرتهم »�إبر�هيم بن 
مر�د« )1993م(، في�ستلهم تق�سيم »�أبا حيان �الأندل�سي« لالأ�سماء �الأعجمية )يف 
للتغيري،  عدم خ�سوعها  �أو  بح�سب خ�سوعها  ثالثة  �أق�سام  �إىل  »�الرت�ساف«( 
و�لق�سمني  »معربًا«،  �لعربية  باأبنية  �أحلق  �لذي  �لق�سم  مر�د«  »�بن  وي�سمى 
�الآخرين )ما ُغرّي ومل يلحق، وُترك دون �أدنى تغيري( »دخياًل«)28(. وهذ� �ملعيار 
�الأخري هو �الأجدى يف نظرنا و�الأ�سلم، حيث ي�سعب �الرتكان �إىل �أي �أ�سا�ض 
توفرنا  لعدم  وذلك  �سموليتهما،  يف  و»�لدخيل«  »�ملعرب«  بني  للتمييز  زمني 
ن زمن ولوج �للفظ �الأجنبي �إىل منت �لعربية،  على معجم تاريخي للعربية يدوِّ

ويحدد مر�حل تد�وله بني عامة �لنا�ض �أو خا�ستهم.

�أدخلت يف  �أعجمية  كلمة  »كل  �لقد�مى،  �ملعجميني  عند  و»�لدخيل« 
كالم �لعرب ولي�ست منه«)29(. ويقال »فالن دخيل يف بني فالن، �إذ� �نت�سب 
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�أدخلت يف  �لو�سيط«: »كل كلمة  »�ملعجم  منهم«)30(. وهو يف  ولي�ض  �إليهم 
كالم �لعرب، ولي�ست منه«)31(. كما هو عند بع�ض �لل�سانيني �ملحدثني »�للفظ 
�الأجنبي �لذي دخل �إىل �لعربية دون تغيري، كاالأك�سجني و�لتلفون«)32(. وقد 
��ستق »عبد�ل�سبور �ساهني« )1986م( لفظًا جعله مقاباًل للفظ »�لتعريب«، وهو 
م�سطلح »�لتدخيل« �سمل »�أ�سماء مل�سميات ال عالقة لها بجذور �لعربية«)33( 
وال تن�سوي �سمن �سبكة �أوز�ن �للغة �لعربية، وقد ترد طويلة �لبنية بحيث ي�سل 

عدد �سو�متها �أحيانًا �إىل �لع�رصة.

لي�ست  »�الأعجمي«  مفهوم  على  �لد�لة  �ال�سطالحات  هاته  �أن  على 
�ملعرب  عن  حديثهم  عند  �لقد�مى  �لعرب  �للغويني  قبل  من  �ملتد�ولة  وحدها 
و�أحو�له، بل ثمة عبار�ت ��سطالحية �أخرى جاءت مت�سمنة مب�سنفاتهم �ملرتبطة 
بظاهرة �لتعريب، وقد �أجملها �لباحث »ن�سوحي دونال قّرة �أر�سالن« )1995م( 

على �ل�سكل �لتايل:
1 - عجمي �أو �أعجمي؛ عجمية �أو �أعجمية: �أجنبي.

2 - �أدخل يف كالم �لعرب)34(؛

3 - �أخذ من)35( ..............؛

4 - ال �أر�ه عربيًا �سحيحًا)36(؛
 - �أظنها   - �أظنه  �أو  عربيًا،  �أح�سبه  ال  �أو  �لعرب؛  كالم  من  �أح�سبه  ال   -  5

معربًا)37(؛

6 - �أر�ه �أعجميًا)38(؛

7 - لي�ض من حم�ض �لعربية)39(؛

8 - لي�ض من كالم �أهل �لبادية)40(؛

9 - من لغات �حل�رصيني)41(؛
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10 - ال �أ�سل لهذ� �لقول يف كالم �لعرب)42(؛

11 - كلمة على �أفو�ه �لعامة)43(؛

12 - ال �أدري ما �سحته)44(؛ �أو ال �أدري �أ�سحيح �أم ال)45(؛

13 - عرب عند غري �لف�سحاء)46(؛

14 - كلمة معاياه، ال �أ�سل لها)47(؛

15 - ال �أدري مم �أخذ، �إال �أنه قد ُتكلِّم به)48(؛

16 - يبعد عن �أن يكون عربيًا)49(؛

17 - لي�ض بثبت)50(؛

18 - ال �أر�ه م�ساكاًل لكالم �لعرب)51(، )52(.

يت�سح من هاته �لعبار�ت �ال�سطالحية �لتي ��ستقر�أها �لباحث من بطون 
»�ملعرب«  داللتي  على  تقت�رص  ال  �أنها  �لتعريب  ملو�سوع  �لد�ر�سة  �ملوؤلفات 

و»�لدخيل« مبفهوميها �ل�سيق، بل ت�سمل �أي�سًا �للفظ �لعامي و�مللحون.

ويحق لنا بعد تعريفنا للمفهوم، وحتديدنا لدالالته �ملتعددة �لتي عرفها يف 
�لع�رص �حلديث؛ �أن نقدم جملة �أدو�ت/ و�سائل نر�ها كفيلة بالنهو�ض مب�رصوع 

�لتعريب يف �لوطن �لعربي.

4 - مقرتح�ت لتج�وز عوائق التعريب:
لن يتاأتى بناء م�رصوع �لتعريب �ل�سامل دون �عتماد ت�سور دقيق و��سح 
�لروؤية يهدف �إىل مر�قبة �لدخيل، وتنظيم طرق ��ستقباله يف منت �لعربية، حماية 
للغتنا من �الغرت�ب يف موطنها، ي�ستلهم هذ� �ملنظور ح�سنات �لتجارب �ل�سابقة 

يف جمال �لتاأ�سيل �مل�سطلحي ويتفادى هناتها.

عو�مل  لعدة  �لعربية  منت  �إىل  �لدخيل  �للفظ  �نتقال  عملية  وتخ�سع 
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�لو�فد،  �للفظ  ي�ستعمل  �لذي  �ملجتمع  �ل�سائد يف  �للغوي  �لعرف  طبيعة  منها: 
�مل�سافهة  طريق  �أعن  �الأجنبي،  ��ستقبال  وطريقة  للمتلقي،  �لتعليمي  و�مل�ستوى 
�أهي م�سادر  �لدخيل،  �إليها القتبا�ض  �للجوء  �لتي مت  �مل�سادر  �لكتابة؟ ونوع  �أم 
�أكادميية موثوقة، �أم و�سائل �الإعالم �أم لهجات، ومن �أجل حتقيق �الأهد�ف �لتي 

�سطرناها �أعاله لزم توفري جملة من �ل�رصوط �لعامة تتلخ�ض:
وفر�ض  �لعربية،  �سيانة  �الأوىل  بالدرجة  تتوخى  لغوية  �سيا�سة  نهج  يف   -
وجودها بامللتقيات �لدولية، و�لعمل على ن�رصها وتعميم ��ستعمالها مبختلف 

�لبلد�ن)53(،
- و�إعادة ربط �ل�سلة بني �الإجر�ء �لتعريبي و�لبحث �لعلمي، بف�سل ��ستثمار �أجنع 
م�ساربها  مبختلف  �لعلمي  �لبحث  وهيئات  و�ملرتجمني،  �ملفكرين  خلرب�ت 

وتوجهاتها،
- و�عتماد �ملعاجلات �الآلية للغة �لعامة وللمنظومات �مل�سطلحية، بغية �ال�ستقر�ء 
�لدقيق للمفاهيم �لعلمية و�ملت�سور�ت �سو�ء يف �للغات �الأجنبية )�مل�سدر( �أو 

يف �للغة �لعربية )�لهدف(،
- و�ال�ستغال بكيفية جماعية، عن طريق �لتن�سيق بني �ملجامع �للغوية و�لعلمية 
لكل  تفاديًا  �أخرى  جهة  من  �لتعريب  تن�سيق  ومكتب  جهة  من  �لعربية 

��سطر�ب �أو فو�سى يف عملية �لتعريب.
�الأجنبية  �للغات  من  و�لرتجمة  بالتعريب  تخت�ض  �لتي  �ملوؤ�س�سات  وت�سجيع   -
�إىل �لعربية يدعمها ماديًا ومعنويًا وباإ�رص�ك جميع �لفعاليات �لثقافية يف بلورة 

�أعمالها.
- ومو�كبة �الإنتاج و�لتاأليف �الأ�سيل بالعربية لعملية �لتعريب و�لرتجمة، للحاق 

بركب �لتطور �لعلمي.
ويتمثل يف  بتحقيقه،  ينادون  �لعربية  �لغيورون على  مافتئ  �إىل عامل  �إ�سافة   -
�حلكومات  جلميع  ملزم  �لعربية  �لدول  جامعة  من  �سيا�سي  قر�ر  ��ست�سد�ر 
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�لعربية با�ستعمال �للغة �لقومية لغة تدري�ض يف �ملعاهد �لعلمية �لعامة و�خلا�سة 
�ل�سيا�سات  تردد  من  للحد  تخ�س�ساتها،  مبختلف  �لعربية  �جلامعات  ويف 

�لتعليمية يف �الأقطار �لعربية بني �لتعريب و�لتغريب.

�مل�سطلحات،  وو��سعي  بني  باملعرِّ ترتبط  خا�سة  �أخرى  �رصوط  وهناك 
يجب �أن يتحلو� بها، وهي:

- �الخت�سا�ض بعلم من �لعلوم )�أو �سناعة من �ل�سناعات(، و�لتفوق فيه نظريًا 
ب �أن ال يتجاوزه لال�ستغال يف جمال �آخر. وتطبيقيًا، وي�ستح�سن باملعرِّ

)�للغات  �لعرب  لغات  من  �الأحو�ل  �أقل  يف  و�حدة  لغة  �أو  لغتني  و�إتقان   -
�مل�سدر(.

يف  �لثاوية  وم�سطلحاتها  و�أ�ساليبها،  �لعربية،  قو�عد  على  �جليد  و�الطالع   -
بطون �ملعاجم و�مل�سنفات �لعلمية �لرت�ثية.

�ملتمكن،  باللغوّي  �لعلوم  من  علم  �أّي  يف  �ملتخ�س�ض  �لعامل  تعاون  ثم   -
باالإجماع، وال  �سليمة حتظى  توليد م�سطلحات  �ملوثق ق�سد  وبامل�سطلحّي 

تتعر�ض للنقد و�الإهمال.

وقد �سدق من قال �إن »تكر�ر �حلديث يف �ملو�سوع �لو�حد، ومعاودة 
طرحه وخا�سة عندما يكون مو�سوعًا نا�سجًا هو �أول �لعو�ئق و�لذي يعرت�ض 
حركة �لتعريب، ويعر�سها ل�سيء من �جلهد �مل�ساع«)54(، لذ� فمن �لالزم تعليق 
�لنظر يف جماالت �لتعريب �لنظرية، و�خلو�ض يف �الإجر�ء �لتعريبي ب�سكل عملي. 
و�سنعمل بالباب �الأخري من هذه �لدر��سة على در��سة طبيعة �ملعربات �لو�ردة يف 

�ملعاجم �لل�سانية، لرنى درجات تكييفها مع ن�سق �لعربية.

لكن هل باالإمكان �ال�ستفادة من طرق معاجلة �لقد�مى لظاهرة �لتعريب؟ 
�لت�ساوؤل يجدر بنا �لبحث عن �الإجر�ء�ت �ملعتمدة من قبل  ولالإجابة عن هذ� 

�الأ�سالف لتحديد مدى »�إعمال« �لنهج �لرت�ثي يف در��سة �ملعربات.
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5 - ق�ص�ي� »التعريب« يف درا�ص�ت العرب القدامى:
�إن بني �أيدينا تر�ثًا �سخمًا يت�سل باملو�سوع ذلك �أن �للجوء �إىل »�لتعريب« 
�ل�سابع  �لقرن  منذ  جلي  ب�سكل  �لعرب  �عتمده  فقد  �لعربية،  يف  قدمية  ظاهرة 
�مليالدي، كما جند �إرها�سات تو�جده يف �الأ�سعار �جلاهلية مع �الأع�سى و�لنابغة 
�لذبياين و�آخرين. وكان م�سطلح »�أعجمي« من �أول �مل�سطلحات �لد�لة على 
للداللة على كل ما هو  �لكرمي  �لقر�آن  �لدخيل، وقد ورد يف  �الأجنبية  �الألفاظ 

عربي �سو�ء يف �للغة �أو يف �الأجنا�ض)55(.

ويعد عبد�هلل بن عبا�ض )ت 68هـ( �أول �لد�ر�سني �لذين �لتفتو� �إىل هذه 
»�الأعجمية«،  �ملن�سوبة:  بالت�سمية  ونعتها  �لكرمي،  �لقر�آن  يف  �لدخيلة  �الألفاظ 
و»�لطور«  و»�ليم«  »طه«  فاأرجع  �الأ�سلية،  لغاتها  حتديد  يف  �لنف�ض  و�أجهد 
�إىل  و»�لفردو�ض«  و»�لق�سطا�ض«  و»�ل�رص�ط«  �ل�رصيانية،  �إىل  و»�لربانيون« 

�لرومية، و»�مل�سكاة« و»كفلني« �إىل �حلب�سية)56(.

ومتيزت معاجلة �لعرب �لقد�مى للمعرب بتناولهم �لظاهرة من جانبني:
من  مو�قفهم  وحددو�  �القرت��ض،  طبيعة  خالله  من  در�سو�  �الأول:  �جلانب   -

�إدخال �لكلمات �الأعجمية �إىل ج�سد �للغة �لعربية.
�لعربية،  �إىل  �ملقرت�سة  �لدخيلة  �الألفاظ  لر�سد  خ�س�سوه  �لثاين:  �جلانب   -
�أثر �لدخيل يف بنية �للغة �لعربية و�أمناط �لتغيري �لذي ي�سهده  وللحديث عن 
لل�سو�مت  �ل�سوتية  �ملناقلة  وكيفية  �لعربية،  دخوله  عند  »�الأعجمي« 

و�مل�سوتات من �للغات �الأجنبية �إىل �لعربية.

�أ�سباب كرثة ورود �الأ�سماء �الأعجمية يف �ملر�حل �الأوىل  وقد كان من 
�لن�سطورين  من  كانو�  �ليونان  علوم  نقلة  �أغلب  �أن  �لعربية،  �إىل  �لرتجمة  من 
ب�سبب  �لذي كان يالحقهم  �لزمني  �لعامل  �إىل  �إ�سافة  و�لكلد�نيني و�الأعاجم، 
�سغط �ل�سا�سة، وت�سجيع �خللفاء للمرتجمني باالإ�رص�ع يف تعريب تر�ث �ليونان 
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و�لفر�ض )ُتر�جع بهذ� �خل�سو�ض رو�ية وزن �لكتاب �ملرتجم ذهبًا مهديًا من قبل 
�ملاأمون( تاركني لالأجيال مهمة تاأ�سيل �مل�سطلح وو�سمه بالطابع �لعربي �الأ�سيل، 
ومل يرتدد �لعرب قدميًا يف �للجوء �إىل �للفظ �ملعرب �سو�ء ورد على »هيئة« عربية 
�إي�ساغوجي و��سطق�ض.. ويكفي  مثل: فل�سفة وهند�سة وترياق، �أو مل يرد مثل 
�أن نتفح�ض �لف�سول �لتي �سنفها »�خلو�رزمي يف »مفتاح �لعلوم« يف �الأغذية 
و�الأدوية �ملفردة و�ملركبة و�أ�سماء �جلو�هر و�لعقاقري �لكيميائية لنتاأكد من �إقد�مه 

على �لدخيل ماد�مت مل توجد مر�دفات له دقيقة يف ذلك �الأو�ن بالعربية.

وكان �الإقبال �سديد�ً على �لتعريب يف �لعلوم �لدخيلة �لتي �سموها »علوم 
»�لعلوم  و�لكيمياء؛ بخالف  �لفلك؛  و�ملنطق وعلم  �لفل�سفة  مثل  �لعجم«)57( 
�الإ�سالمية« �لتي مل ت�سهد تاأثر� كبري�ً باملفاهيم �الأعجمية وال مبقاربات �الأعاجم 
�حلاوية لها، وقد جند بع�ض �مل�سطلحات �لدخيلة يف �لدر��سات �الأدبية �ملتاأخرة 
نادرة  عند »�بن �الأثري« و»�لقرطاجني« مثل بويطيقا، وتر�جيديا )...( لكنها 

يف عمومها.

�سينا«  »�بن  �أمثال  من  �لعرب  عباقرة  جلوء  �أن  �خل�سو�ض  بهذ�  ونلحظ 
يف  �ملعربات  �إىل  �لهيثم«  و»�بن  و»�خلو�رزمي«  و»�لبريوين«  و»�لكندي« 
�ل�سلة  �لعلمية ومر�عاة  �لدقة  ن�سد�نهم  ناجت عن  و�لفل�سفية؛  �لعلمية  م�سنفاتهم 
�لعلمية مع باقي �للغات �مل�سدر، خ�سو�سًا يف حاالت تو�جد �الألفاظ �لعربية 
�ختياريًا ال ��سطر�ريًا،  �لدخيل كان  �إىل  �أن جلوءهم  لها، مما يدل على  �ملر�دفة 
�مل�سطلحات  بعد  فيه  تتد�ول  �الإبالغية يف زمن مل  �لوظيفة  منه حتقيق  �لهدف 
�لتاأ�سيل �ملرتكزة  �لعربية، وغالبًا ما كان �لتعريب مرحلة طارئة تتلوها مرحلة 
وباقي  �ال�ستقاق  باعتماد  �الأ�سيل،  �لعربي  بالطابع  �مل�سطلحات  تبينة  على 
و�سائل �لتوليد �للفظي �ملف�سية �إىل �ال�ستغناء عن �لعرب و�لدخيل على �ل�سو�ء، 
و�ملثال �ل�رصيح على هذ� �لطرح »�للغة �لو��سفة« لعلماء �لريا�سيات �لعرب �لتي 
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خلت يف مر�حلها �ليانعة من �ملفاهيم �لدخيلة، و�أ�سبحت �أ�سيلة �أ�سالة �لعلوم 
�الإ�سالمية ذ�تها.

و�للغويني  �لنحاة  من  �ملتقدمني  �أبرز  من  كان  �سيبويه  �أن  �لو��سح  من 
�لذين �عتنو� يف م�سنفاتهم بـ »�ملعرب«، ودر�سو� �أحو�له وعو�ر�سه، �إذ مافتئ 
يف  لي�ست  �ملتاأخرين  ودر��سات  �لعلماء  منه  ينهل  م�سدر�ً  �لظاهرة  عن  كالمه 
نهاية �ملطاف �سوى �رصحًا ملا �قت�سب بـ »�لكتاب«، وتو�سيحًا ملا غم�ض منه، 
�أو �إ�سهابًا يف نقاط معينة �كتفى �سيبويه باالإ�سارة �إليها. وقد تطرق ملو�سوعات 

�ملعرب يف �أبو�ب �أربعة من »�لكتاب« وهي:
- باب �الأ�سماء �الأعجمية )234/3(.

- باب ما كان من �الأعجمية على �أربعة �أحرف قد �أعرب... )620/3(.
- باب ما �أعرب من �الأعجمية )303/4(.

- باب �طر�د �الإبطال يف �لفار�سية )305/4(.

عالج فيها مو��سفات »�الأعجمي« �نطالقًا من �مل�ستويني �ل�سالفي �لذكر 
�أعاله، وهما م�ستوى �لبحث �لنظري يف �لظاهرة ومعاملها �ل�رصفية و�لنحوية، 
وم�ستوى تقني يخ�ض كيفية نقل �الأ�سو�ت من �للغات �مل�سدر �إىل �للغة �لهدف. 
ت�رصف  كيفية  يو�سح  حيث  �لثالث)58(،  بالباب  �الإ�سكال  حمور  ي�سوغ  وهو 
�للغويني فيما مت تعريبه من �الألفاظ �الأعجمية، ويعر�ض ملناهجهم يف تغيري بع�ض 
وترك  �أخرى،  �إحلاق  وعدم  �لعربية،  ب�سيغ  �ملعربات  بع�ض  باإحلاق  �لدخيل، 
تقباًل  �أو  �لعربية،  هيئات  على  لكونه ورد  �إما  تغيري  دون  على حاله  �الأعجمي 
�سنظهر  �ملعرب  �لتطرق الحقًا الأنو�ع  �لعربية. وحني  �سنن  منه على  يرد  ملا مل 
على  خا�ض(  ب�سكل  منهم  )�ملتاأخرين  و�للغويني  �لنحاة  من  �ملتقدمني  �رتكاز 
منظور �ساحب »�لكتاب«، و�لذي يعد �أي�سًا ركيزة �أ�سا�سية عند در��سة �ملناقلة 

�ل�سوتية من �الأ�سو�ت �الأعجمية �إىل �لعربية.
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ونحيل �لباحث �ملهتم بتتبع �ملعربات قدميًا �إىل م�سنف »معجم �الألفاظ 
�الأعجمية يف �لقر�آن �لكرمي«)59( �لذي ت�سمن �أي�سًا �ملعربات �ملتد�ولة باجلاهلية 
وباحلديث �ل�رصيف، وقّلما ي�سري �إىل داللة �ملعرب بها، ونوع �لتغري�ت �لداللية 
�لتي ح�سلت للمعرب بني لغته �الأ�سلية و�نتقاله �إىل �لعربية. ويبقى هذ� �ملجهود 
م يف جمال ر�سد �ملعرب و�لدخيل بالرت�ث �لعربي عمومًا، ندعو �أن  خري ما قدِّ
�الأعجمي يف خمتلف  �للفظ  ير�سد  �ملعربات  لو�سع معجم  �أ�سا�سية  نو�ة  يكون 

مر�حل �لعربية ويف م�ساربها �لثقافية �ملتعددة.

5-1 - اأنواع املعرب يف الدر�ض اللغوي القدمي:

وبا�ستلهامنا للت�سنيف �لذي قدمه »�سيبويه« الأحو�ل �ملعرب)60(، نق�سم 
�ملعربات �إىل �أربعة �أنو�ع:

- �لنوع �الأول: يرتكز على �إجر�ء تاأ�سيل �للفظ �الأعجمي باإخ�ساعه لبناء عربي 
مثل ما وقع عند تدخيل لفظ »درهم« وتعريبه على زنة »ِهْجَرع«، و»بْهَرج« 

ثم �إحلاقه ب�سيغة »�سلَهب« و»دينار« بهيكل »دميا�ض«)61(.
- �لنوع �لثاين: يعمد فيه �إىل تغيري �للفظ �لدخيل دون �أن نلحقه بـ »مثال« عربي. 
ويح�سل هذ� �لتغيري باإبد�ل �ل�سو�مت و�أماكن �لزيادة وتغيري �مل�سوتات، من 

ذلك: »�آِجْر« و»�إبَرْي�سم« و»�إ�سماعيل« و»�رص�ويل«)62(.
حالته  على  ويرتك  �إبد�ل،  وال  بتغيري  للدخيل  فيه  يتعر�ض  ال  �لثالث:  �لنوع   -
�لتعريب يف  �لنمط من  �لعربية، جند هذ�  �أبنية  ببناء من  �إحلاقه  �الأعجمية مع 
�أحلقت  �لتي  و»كْركم«  »�سلَّم«،  باأ�رصة  �أحلقت  �لتي  م«  »خرَّ مثل:  �ألفاظ 

مبجموعة »قّمقم«)63(.
- �لنوع �لر�بع: ي�سمل �ملعربات غري �ملغرّية وغري �مللحقة بوزن من �أوز�ن �للغة 

�لعربية، مثل لفظ »خر��سان«)64(.

هذ� وقد جلاأنا بهدف �الإبانة �إىل تفريع �ملعرب �أي�سًا �إىل �لنوعني �لثالث 
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»ورمبا  قوله:  يف  و�حدة،  قاعدة  حتت  �سيبويه  يجمعهما  حني  يف  و�لر�بع، 
تركو� �ال�سم على حاله �إذ� كانت حروفه من حروفهم، كان على بنائهم �أو مل 

يكن«)65(.

بني  للتمييز  �لت�رصف«  »معيار  �إىل  �لقد�مى من عمد  �للغويني  من  وجند 
�أنو�ع �لدخيل، حني ق�سم »�أبو من�سور �جلو�ليقي« �ملعربات �إىل �سنفني:

�للفظ  فيعامل  �أوله،  يف  �لتعريف  �أد�ة  تدخل  �أن  ي�ست�سيغ  �الأول:  �ل�سنف   -
�أن يرد مك�سور �الآخر  بة، بقبوله للتنوين، وميكن  �الأجنبي مثل �لكلمة �ملعرَّ

من مثل: �لديباج.
�لتعريف، كما ال ميكن  �أد�ة  �أوله  �أن تدخل على  �لثاين: ال ي�ست�سيغ  �ل�سنف   -

تنوينه وال ك�رص �آخره، مثل: مو�سى)66(.

5-2 - بني اال�صتق�ق والت�رشف والت�أ�صيل اللغوي يف املعرب:

لقد فطن �لد�ر�سون �لعرب �لقد�مى �إىل �الأهمية �لق�سوى لال�ستقاق يف 
�لتقيي�ض  يف  �الإجر�ئية  �آلياته  على  �لعربي  �ل�رصيف  �لنظام  الرتكاز  �لعربية  �للغة 
و�لتوليد، ومن ثم طبعو� كل لفظ )�سو�ء �أكان عربيًا �أم غري عربي( بطابع �أ�سيل. 
ثالثية ورباعية  »�أ�سول«  �إيجاد  �ال�ستقاق، وحماولة  يتاأتى عن طريق  و�لتاأ�سيل 
لالألفاظ �لدخيلة، وربط �ل�سلة بينها وبني دالالتها �ملعربة عنها، وقد يعمد بع�ض 
�إىل ربط �للفظ �لدخيل بكلمة عربية مهجورة يف حالة عدم توفري  �أ�سالفنا  من 
نظر�ً  �الأعالم  �أ�سماء  من  �لو�فد  كان  �إذ�  ال�سيما  �الأجنبي)67(،  للفظ  »�أ�سل« 
لتقارب �سورها يف �للغات �ل�سامية. كما �أدت بهم �لرغبة �جلاحمة يف �لتاأ�سيل 

�إىل �لبحث عن �أدنى �سلة بني �للفظني لرد �الأجنبي �إىل �لعربي)68(.

�لنظر  رو�د  بع�ض  �ملعرب دعت  من  �ال�ستقاق  �ملغاالة يف  �أن  �سك  وال 
�لتخليط بني ن�سقني لغويني خمتلفني، فاملمار�ض  �لتحذير من  �إىل  �لقدمي  �لل�ساين 
�إذ�  �ملعرب  �ال�ستقاق من  �أن  �لتهجني)69(. غري  �إىل  يعمد  �لتخطيط كمن  لهذ� 
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كان قيا�سيًا و�لتزم �ملعربون بقو�عده �ل�سارمة، فهو جُماز ومعتمد من قبل �أغلب 
ن، ونْوَرز، ودنَّر،  �لنحاة، وقد قالو� قدميًا: هْنَد�ض، ودْرَهم، وخْنَدق، ودبَّج، ودوَّ
من: �لهند�سة، و�لدرهم، و�خلندق، و�ملنجنيق، و�لديباج، و�لديو�ن و�لنوروز، 
�أ�رصنا فيما  و�لدينار. وفيما يخ�ض جانب »�لت�رصف« يف �الأ�سماء �لعربية، فقد 
تقدم �إىل ت�سنيف »�جلو�ليقي« للمعرب �إىل �سنفني باعتماد �للغوي على معيار 
�لت�رصف ودخول �أد�ة »�ل« على �لدخيل. و�إذ� كانت �الأعالم �الأعجمية �ملزيدة 
على �لثالثي غري من�رصفة عند �لنحاة ؛ فاإن �لثالثية منها ُعّدت من�رصفة، خالفًا 

ملنظور �سيبويه)70(.

و�إ�سافة �إىل وظيفة »�ال�ستقاق« �الإنتاجية، فقد جعلو� �الإجر�ء �ال�ستقاقي 
�أ�سا�ض �لتفرقة بني �الأ�سيل و�لدخيل »وهو من �أ�سل خو��ض كالم �لعرب، فاإنهم 

�أطبقو� على �لتفرقة بني �للفظ �لعربي و�لعجمي ب�سحة �ال�ستقاق«)71(. 

وميكن �عتبار مبحث »�لتاأ�سيل �للغوي« �أحد �الأبو�ب �لرئي�سية لـ »علم 
�ال�ستقاق �لتاريخي« )Enmologie( وهو يرتكز �أ�سا�سًا على �الإجر�ء �ال�ستقاقي 
من �لناحية �لتاريخية فقط، فيخت�ض بالبحث عن �أ�سل �للفظ �ملعرب وعالقاته 

بباقي �الألفاظ.

ونت�ساءل هنا: هل �أخذ �لد�ر�سون عند تاأ�سيلهم للمعربات بعني �العتبار 
وهل  �لعربية؟  منت  �ندر�جها يف  بعد  �ملعربات  معاين  وتطور  �لداليل  �مل�ستوى 
بني  لغات  جمموعة  يف  للدخيل  و�لداليل  �ل�سوري  �لتقارب  �إىل  �أي�سًا  �نتبهو� 

�سام؟

�للفظ  ت�رصيح  يف  �لتطبيقية  باجلو�نب  �هتمو�  �ملتقدمني  �أن  لنا  تبني  و�إذ 
�ل�سامية،  و�أخو�تها  �لعربية  بني  مو�زنة  تقيم  معاجلة  على  تركيز  دون  �ملعرب، 
در��سات  نعترب  �أن  باالإمكان  فهل  ؛  منها  �قرت�ست  �لتي  �للغات  وباقي  وبينها 
�لقد�مى للمعربات مبثابة �ملغامرة �للغوية؟ ونطرح هذ� �ل�سوؤ�ل باإحلاح خ�سو�سًا 
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�للغات  �أغلب  يجهلون  كانو�  لالأعجمي  �لد�ر�سني  من  �لكثري  �أن  علمنا  �إذ� 
�الأجنبية م�سادر »�لدخيل«، ومن ثم �سُعب عليهم تقدمي در��سات تقابلية تقرب 
من �أ�س�ض �لل�سانيات �ملقارنة مبفهومها �حلديث. لكننا ن�سري �أنه مقابل عدم �إتقان 
معظم لغات �لعلوم �لدخيلة، كان �للغويون �لعرب متفوقني جد�ً يف معرفة �سنن 

�لعربية وقو�نينها �ل�سوتية و�ل�رصفية و�لرتكيبية.

5-3 - �صوابط تعريب االألف�ظ االأعجمية:

�سنجيب يف هذ� �ملبحث عن �سوؤ�لني يف غاية من �الأهمية:
�للفظ  - �الأول: هل ثمة منهجية دقيقة ومنتظمة �عتمدها �لقد�مى يف معاجلة 

�لدخيل؟
- �لثاين: هل باإمكاننا �ال�ستفادة من هاته �ملنهجية يف حالة وجودها يف �لتعامل 

مع �ال�سطالحات �الأجنبية �لو�فدة؟

من �مل�سّلم به �أن كل لغة تتميز بن�سقها �خلا�ض بها، و�أن �لو�سائل �لتعبريية 
�لكثري  يف  تتطابق  ال  وقد  �للغات،  بني  �أحيانًا  تتطابق  قد  �للفظية  و�ل�سياغات 
ب �إىل �إجر�ء عملية تطويع �للفظ �الأعجمي من لغة  من �الأحيان، مما يدفع �ملعرِّ

�النطالق �إىل لغة �لو�سول يف م�ستوياته �ل�سوتية و�ل�رصفية و�لداللية.

و�إن �ملتمعن يف �لكتابات �للغوية �لقدمية �سوف ال يجد �سالته �إذ� كان 
�لقد�مى  تبناها  ومانعة  جامعة  ومرت��سة،  متكاملة  منهجية  عن  �لبحث  ب�سدد 
»�لتاأ�سيل  لقيود  �الأ�سالف  تنظري  عدم  مقابل  لكن  �الأعجمي،  ال�ستقبال 
�مل�سطلحي«، فقد وردت عدة �إجر�ء�ت متفرقة يف بطون م�سنفاتهم ��ستهدفت 
تطويع �لكلمة �الأجنبية ل�سنن �لعربية، وقد �رتاأينا جمعها وت�سنيفها �إىل �إجر�ء�ت 
�سوتية، و�رصفية و�أخرى داللية، وهي يف جمموعها تعد فعاًل منهجًا مي�رص�ً لقبول 

�الأو�ئل للفظ �الأعجمي.

)�ل�سامت(  �حلرف  معاجلة  على  �لقد�مى  �ملعربون  ركز  ال�صوتي:  ال�ص�بط  ٭ 
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و�لتغيري�ت �لتي تلحقه بانتقاله من �للغة/ �للغات �مل�سدر �إىل �للغة �لهدف، 
مقابالتها  متاثل  �سو�مت  عدم وجود  حالة  ت�سورهم الزم يف  فاالإبد�ل يف 
�الأعجمية، كي ال »يدخلو� يف كالمهم ما لي�ض من حروفهم«)72(، ويعترب 
»�سيبويه« �أول من حدد �لبد�ئل �ل�سامتية �لعربية الأ�سو�ت �الألفاظ �الأعجمية، 
يف »باب �طر�د �الإبد�ل يف �لفار�سية«، م�ستنري�ً يف عمله مبعرفته �جليدة للغة 
�لفار�سية، وميكن �أن جنمل �أنو�ع �لتغيري �لتي حددها �ساحب »�لكتاب« يف 

�أربع �سيغ:

٭  اإبدال �ص�مت ب�ص�مت:
- كاإبد�ل �ل�سامت �لذي بني »�لكاف« و»�جليم« )وهو »�لكاف« �لفار�سية( 
�إىل »�جليم« �لعربية لقرب خمرجهما، ويعد �إبد�اًل الزمًا الأنه لي�ض من حروف 
و�الأ�سل  و»جورب«  »لكام«،  و�الأ�سل  »حلام«  يف  كما  �لعربية)73(. 

»كورب«.

و»كردن«  »َكو�ض«  و�أ�سلها  »كو�ض«  مثل  يف  عربية،  كافا  يبدل  وقد 
و�الأ�سل »َكردن«.

كما قد يبدل �أي�سًا �إىل »�لقاف« �أو »�لعني« �لعربيني، مثال ذلك: »قربز« 
و»غربال« و�أ�سلهما »َكربز« و»َكربال«،

بالعربية  »�جليم«  �إىل  )چ(  نقاط  بثالث  �ملنقوطة  �لفار�سية  �إبد�ل»�جليم«   -
�لف�سحى، كـ: »چنك« )بثالث نقاط( تتحول �إىل )جنك«.

�أو �إىل �ل�ساد يف »چك( �لتي ت�سبح »�سك«.

�أو �إىل �ل�سني يف »چاكري« �لتي تتحول �إىل »�ساكري«.

- ومقابلة �ل�سامت �ليوناين »Camma«، و�لالتيني »G« بـ »�لغني« يف �لعربية 
كما يف »�أناغور�ض«)74( �أو بـ »�جليم«، من مثل: »جنطانيا«)75(. 
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»�لقاف«  بـ   »K« �أو   »C« و�لالتيني   »Kappa« �ليوناين  �ل�سامت  و�إبد�ل   -
�لعربية يف »قيفال«)76( و»قنطوريون«)77(.

يف  كما  عربية،  »فاء«  �لفار�سية  يف  و�لفاء  �لباء  بني  �لذي  �ل�سامت  و�إبد�ل   -
حتمل  )�لباء  »پرند«  �أ�سلها  يف  كانت  �لتي  و»ف�ستق«  و»فالوذج«  »فرند« 
ثالث نقاط حتت( و»پالوذة« و»پ�ستي«.. وقد يبدل »باء« عربية، من مثل 
»بندق« و»بيدق« �للتان كانتا قبل ��ستعمالهما يف �لعربية »پندق« و»پريده« 

)�لباء بثالث نقاط()78(.

و�ل�سامت   ،»Pi«و  »Beta« �ليونانيني  �ل�سامتني  �لقد�مى  �لعرب  و�أبدل   -
وبـ  »بطر�سالينون«)79(،  يف  تارة،  �لعربية  »�لباء«  بـ   »P«و  »B« �لالتيني 

»�لفاء« �لعربية تارة �أخرى في�سبح �للفظ نف�سه »فطر��سالينون«.

مثل  يف  عربية،  فاء   »Ph« و�لالتيني   »Phi« �ليوناين  �ل�سامت  �إبد�ل   -
»فيلون«)80(.

- �إبد�ل »�ل�سني« �لفار�سية ب�سامت »�ل�ساد« �لعربية، وجند ذلك يف »�رصد«، 
�سنجة«، و�أ�سلهما »�رصد، �سنج«.

- قلب »�ل�سني« �لفار�سية �إىل »�ل�سني« �لعربية يف حاالت مثل »د�ست، �سكر، 
�إبر�سيم« و�أ�سولها �الأعجمية: »د�ست، �سكر، �إبر�سيم«.

- مقابلة �ل�سامت �ليوناين »Sigma« و�لالتيني »S« »�سينًا« يف �لعربية، كما يف 
»�سندرو�ض«)81(، �أو »�ساد�ً« كما يف »��سطرك«)82(، �أو »�سينًا« ال�سيما �إذ� 

ورد يف نهاية �للفظ كما يف »�إقريط�ض«)83(.

يف  كما  �حلاالت  �أغلب  يف  عربية  »خاء«   »Chi« �ليوناين  �ل�سامت  �إبد�ل   -
»طرخون«، �أو »كافا« يف »كيمو�ض«)84(، �أو »قافًا« خ�سو�سًا عند وروده 

يف ختام �للفظ كما يف »�سماق«)85(.
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يف  كما  �الألف  فوق  »�لهمزة«  بـ   »H« �لالتيني  �ل�سامت  مقابلة   -
»�أبو�سالينون«)86(، وبـ »�لهاء«، يف مثل »هيوفاريقون«)87(.

- �إبد�ل »هاء« �ل�سكت �لتي ترد يف ختام �للفظ �لفار�سي »جيمًا« يف �لعربية، 
موزج،  كو�سج،  »بنف�ض،  �إىل:  تازه«  موزه،  كو�سه،  »بنف�سه،  فتتحول 

طازج«.

يف:  �لعربية  »�لز�ي«  �إىل  نقاط(  بثالث  )�مل�سكولة  �لفار�سية  »�لز�ي«  قلب   -
»برزك، وقز« تتحوال �إىل »برزخ، قز«.

�لعربية، على  بـ »�لد�ل«   »D« و�لالتيني »Delta« ليوناين� �ل�سامت  �إبد�ل   -
�لعرب:  فقال  �ملعجمة،  »�لذ�ل«  هيئةة  على  �ليونانية  يف  نطقه  من  �لرغم 

»دي�سقوريدي�ض«)88( و»�أبيدميا«)89(.

- قلب »�لتاء« �لفار�سية »طاء« عربية، طلبًا للتو�فق �ل�سوتي يف »تربايل« تنبور، 
تازه »ت�سبح »طربال، طنبور، طازج«.

- �إبد�ل �ل�سامت �ليوناين »theta«، و�لالتيني Tb« بـ »�لثاء« يف �لعربية، يف 
»ثوم�ض«)90(، �أو ب�سامت �لتاء. - مقابلة �ل�سامت �ليوناين »Tau« و�لالتيني 

»T« بالطاء يف �لعربية، كما جند يف �لكلمة �لعربية: »�أر�سطولوجيا«)91(.

�لغر�ض يف »كنده، فر�سنك،  لنف�ض  �لفار�سية »خاء« عربية  - قلب »�لكاف« 
�ل�سامت  �إبد�ل   - برزخ«.  فر�سخ،  »خندق،  �إىل  تتحول  �لتي  برزك« 
�أو »خاء« و»�سينًا«  »�أندروفيقا«)92(،  �ليوناين »X« »قافًا« عربية، يف مثل 
كما يف »طخ�سقون«)93(، �أو »كافًا« عند وروده يف نهاية �لكلمة كما يف 

»�أ�سطرك«)94(.

- قلب �ل�سامت �لالتيني »V« »و�و�ً« عربية يف »كر�ويا«)95(، �أو »ياء« عربية 
كما يف »هندباء«)96(.
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وهناك حاالت �أخرى نادرة من �أمثلة �الإبد�ل بني �ل�سو�مت، منها:
- �إبد�ل »�لالم« عينًا، كما يف »ل�سكر« �لتي تاأخذ �سورة »ع�سكر«)97(.

- �إبد�ل »�لالم« »همزة«، من مثل »لنكر« ت�سبح »�أجنر«)98(.
- �إبد�ل »�لز�ي« »المًا« عربية، يف »كفجالز« �لتي تتحول �إىل قف�سليل« على 

�إثر �إبد�ل �لكاف قافًا و�جليم �سينًا، و�لفتحة ك�رصة، و�الألف ياء)99(.

٭ زي�دة �ص�مت اأو مقطع ق�صري:
- كزيادة �ملقطع �ل�سغري يف بد�ية �لكلمة وي�سم �لهمزة مفتوحة، وقد ��سطلح 
عليهما معًا يف �لدر�ض �للغوي �لقدمي بـ »�حلرف«، جند ذلك يف »�أرندج« 

معرب »رنده«، مع �إبد�ل �لهاء جيمًا.

يف  مفتوحة  �لالم  كزيادة  �لكلمة،  و�سط  يف  �ل�سغري  �ملقطع  وزيادة   -
بـ  ب  فتعرَّ �لفار�سية جيمًا،  و�لكاف  عربية،  �ساد�ً  �جليم  و�إبد�ل  »جوكان« 

»�سوجلان«)100(.

- �أو زيادة �ل�سامت يف ختام �للفظ، كما هو �حلال يف �لكلمة �لفار�سية »جارو« 
�لتي حتولت �إىل »�ساروج« بعد �إبد�ل �جليم �لفار�سية �ساد�ً عربية، و�إ�سافة 

�سامت �جليم يف �الآخر.

ذلك  من  �لكلمة،  تثليث  منها  �لغر�ض  �سامتية،  زيادة  كذلك  ون�سهد 
ت�سعيف �ل�سامت �لثاين يف »بّد« و�أ�سلها »بت« �أبدلت »�لباء« �لفار�سية »باء« 

عربية، و»�لتاء« »د�اًل«، �لتي مت ت�سعيفها)101(.

٭ حزف �ص�مت اأو مقطع ق�صري:
- كحذف �ملقطع �لق�سري �لذي ي�ستهل به �للفظ �ملعرب يف »َنْبَهَره« �لذي حتول 

�إىل »َبْهَرج« بعد حذف نونه �ملفتوحة، و�إبد�ل »�لهاء« جيمًا عربية. 
»�سابور«  في�سبح  بور«  »�ساه  �الأعجمي  و�سط  من  �لهاء  �سامت  حذف  �أو   -
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على �إثر �إبد�ل »�ل�سني« »�سينًا« و»�لياء« �لفار�سية »باء« عربية ونق�سان �لهاء. 
�الأ�سماء  من  �ملد(  )�ألف  �لطويل«  »�مل�سوت  حذف  �إىل  قتيبة«  »�بن  وي�سري 
�الأعجمية �لتالية: �إبر�هيم، �إ�سحاق، هارون، �لتي تتحول يف �لقر�آن �لكرمي 

ويف عربية �لع�رص �لو�سيط �إىل �إبرهيم، �إ�سحق، هرون)102(.

�لع�رص  بعربية  �لطويل  �مل�سوت  حمل  �إىل  �الألفاظ  هاته  عادت  وقد 
�حلديث.

٭ اإبدال م�صوت مب�صوت اآخر:
منها و�حلديثة على م�سوتات كثرية،  �لقدمية  �الأعجمية  �للغات  ت�ستمل 
�أخرى  �أ�سا�سية ق�سرية وثالثة  بالعربية �سوى ثالثة م�سوتات  يف حني ال توجد 
ل �ل�سو�ئت �الأعجمية غري �ملوجودة بالعربية �إىل  ب يحوِّ طويلة، مما يجعل �ملعرِّ
تلك �ملتد�ولة باللغة �لهدف، �أو يقوم بتغيري �أخرى؛ على �لرغم من توفر نظري�تها 

بالعربية طلبًا للخفة و�لتناغم �مل�سوتي.
- كاإبد�ل �ل�سمة �مل�سوبة بالفتحة �إىل �ل�سمة �ملطلقة يف »زور«)103( وهو تغيري 

��سطر�ري لعدم ��ستعمال �ل�سمة �مل�سوبة بالفتحة يف �لعربية �لف�سحى.
- و�إبد�ل م�سوت �ل�سمة فتحة عربية يف »�ُسو�سن« حتولت �إلـ »�َسْو�َسن«.

طرجن« �أ�سلها »�َسطرجن«. - و�إبد�ل �لفتحة �لفار�سية �إىل �لك�رصة �لعربية يف »�سِ
- �أو تغيريها �إىل �ل�سمة يف �لعربية، من مثل »د�ستور« �لتي حتولت �إىل »ُد�ستور« 

)ب�سم �لد�ل(.

وتعد �لتغيري�ت �لثالثة �الأخرية �ختيارية نظر�ً لوجود �مل�سوتات �لفار�سية 
يف �لعربية وكان �لغر�ض منها خفة �للفظ.

�الأعجمية  �الأ�سو�ت  بني  تقابل  �لتي  �لالئحة  هاته  من  ن�ستخل�ض 
بني قد �ختلفو� يف حتديد �ملقابل �لدقيق،  ونظري�تها �لعربية �لتي تقابلها �أن �ملعرِّ
�ل�سوتية«،  �ملناقلة  بـ »فو�سى  ننعته  �أن  تت�سم مبا ميكن  بحيث �سهدنا جهودهم 
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بني يف معاجلة �الأ�سو�ت �الأعجمية �إىل عدة عو�مل،  وتعود �أ�سباب ت�سارب �ملعرِّ
منها:

1 - طبيعة �ل�سوت �الأعجمي �لذي قد يختلف يف �سفاته وخمارجه عن �ل�سوت 
�لعربي.

قد  ب�سفات  منها  لغة  كل  يت�سم يف  متعددة،  �أعجمية  لغات  من  م�سادره   -  2
تختلف عن �سفاته يف �للغة �الأجنبية �الأخرى.

يد  �إىل  قبل و�سوله  �أو حتريف  نقله، وما قد ي�سحبها من ت�سحيف  3 - طرق 
�ملعرِّب.

وي�ستمل �ل�سابط �ل�سوتي �إجر�ء�ت �سوتية و�أخرى مقطعية منها:
٭  �إذ� �بتد�أت �لكلمة �الأعجمية ب�سامت �ساكن مثل »Platon« فاإنه يز�د يف �أوله 

همزة �لقطع لي�سبح »�أفالطون«.
 »Odyssey« ٭  زيادة حرف �لهمزة يف �أول �الأ�سماء �ملبتدئة مب�سوت مثل كلمة

ت�سبح »�الأودي�ّسة«.

�الأ�سو�تية  �الإجر�ء�ت  ن�ستعر�ض  ونحن  ن�سجلها،  مالحظات  وثمة 
و�ل�سو�تية �لتي جلاأ �إليها �لقد�مى لتطويع �ل�سوت �الأعجمي، من �أبرزها:

-  عدم �طر�د قيد مر�عاة �لقرب �ملخرجي يف �الأ�سو�ت �الأعجمية �لتي مت تليينها 
�الأ�سو�ت  بني  �الإبد�ل  ح�سول  �للغويون  قبل  �إذ  �لعربي،  �لنطق  خلا�سيات 

�ملتباعدة �ملخرج.
-  �إغفال �ملعربني عن�رص �سفات �ل�سوت �الأعجمي، �لتي من �ساأنها �أن ت�ساعدهم 

يف حتديد خا�سيات �لنطق �الأعجمي لل�سوت.

٭ ال�ص�بط ال�رشيف:
��ستملت �الألفاظ �الأعجمية على هيئات �ستى، تختلف �أحيانًا يف هياكلها 
بون يف �أغلب �حلاالت �إىل تليني بنية �للفظ  عن �الأوز�ن �لعربية، لذلك عمد �ملعرِّ
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�الأجنبي ليتالءم مع طبيعة �لوزن �لعربي، فيكون ماألوفًا وم�ست�ساغًا عند تد�وله 
�سفاهة وكتابًة، �سو�ء و�فق وزنًا عربيًا يف �أ�سله، كـ »درهم« �أحلقوه بـ »هجرع«، 
�أقاموه على  �أم  بـ »دميا�ض«،  �أحلقوه  »�سلهب«، و»دينار«  بـ  �أحلقوه  و»بهرج« 
�أعاله  �لتي ذكرناها  �ل�سوتية  �لتغيري�ت  بنيته من  باإحد�ث تغيري يف  وزن عربي 
)زيادة �سامت �أو مقطع، �أو حذف �سامت �أو مقطع �أو �إبد�ل م�سوت مب�سوت 
�آخر..( كي ينحرف �للفظ �الأجنبي عن هيئته �الأ�سلية وين�سوي يف نظام �الأبنية 
�لعرب  بنائه: »�إن  تغيري  �أخرى من دون  �أحيانًا  �لعربية، وقد تركوه على حاله 
رمبا غريو� �حلرف �لذي لي�ض من حروفهم ومل يغريوه عند بنائه يف �لفار�سية، 
�إحلاقه بوزن عربي: »فرمبا �أحلقوه ببناء  �أو من دون  نحو: �آجر وجريز«)104(، 
كالمهم، ورمبا مل يلحقوه«)105( كـ: »خر��سان« و»خرم« و»كركم«. وورد 
�إذ�  كان  بناء  �أي  �لفار�سي  �ال�سم  »يبنى  �أنه  يقرر  »�لفّر�ء«  �أن  »�جلو�ليقي«  عن 
من  باأكرث  �الأعجمية  �للفظة  ت�ساغ  قد  كما  �لعرب«)106(.  �أبنية  عن  يخرج  مل 
»�ل�ساهني«  بـ  �ملعروف  �لطائر  على  �لد�ل  �للفظ  ��ستعمالهم  ذلك  من  �سيغة 
و»�سوذ�ق«  و»�ل�سوذق«  و»�ل�سوذنيق«  »�ل�سوذ�نق«  وهي:  متعددة  ببناء�ت 

و»�سوذونوق« و»�سوذق««)107(.

هذ� �ال�سطر�ب ناجت باالأ�سا�ض:

- عن �لتاأخر �لن�سبي لن�ساأة علم �ل�رصف مقارنة بحركة �لتعريب، مما جعل �لكثري 
من �ملعربات ال تخ�سع لقو�عد �رصفية دقيقة.

�إىل  �أدى  �لعلمية،  و�نتماء�تهم  �لثقافية  بني  �ملعرِّ م�ستويات  �ختالف  و�إىل   -
�ختالف ن�سب �لدقة �لعلمية يف عملية تاأ�سل �ملعربات؛

�لتي قد تعرت�ض »�الأعجمي« عند  �لت�سحيف و�لتحريف  �إىل مظاهر  �إ�سافة   -
عملية عبوره ل�سفاف �للغة �لعربية.
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٭ ال�ص�بط الداليل:
على �إثر دخول �للفظ �الأجنبي �إىل منت �لعربية، فاإنه ياأخذ �جلن�سية �لعربية، 
وينقطع عن �أرومته وجذوره �للغوية، مما يجعله خا�سعًا يف بع�ض �الأحيان لعملية 
�لتطوير �لداليل. وقد ذكر »�لتهانوي« �أن �للفظ �ملنقول يتحول �إىل �لعربية مبعناه 
�لذي و�سع له يف لغته �الأ�سلية فـ: »�ملعرب عند �أهل �لعربية: لفظ و�سعه غري 
�لعرب ملعنى ��ستعمله �لعرب بناء على ذلك �لو�سع«)108(. وتختلف درجات 

�لتغري�ت �لداللية:
- بني تقلي�ض داللة �ملعرب: من ذلك مثاًل كلمة »�جلون« �لذي يطلق يف �للغة 
»�للون« عمومًا،  فار�ض  �أهل  »�الأبي�ض« و»�الأ�سود« وهو عند  �لعربية على 
منت  �إىل  �نتقالها  �إثر  معناها  وتقل�ض  �لفار�سية = »خندق«،  »كنده«  ولفظة 
�لعربية، فاأ�سبحت تدل على »�حلفري حول �أ�سو�ر �ملدن«)109(، فيما كانت 
�ل�سحر�ء«)110(،  يف  و»�لكهف  �ملخدود«  »�ملحفور  على  �أ�سلها  يف  تدل 
كما ورد لفظ »�لفردو�ض« �ليوناين يف �لقر�آن �لكرمي مبعنى �جلنة)111(، وكان 

يدل يف لغته �الأ�سلية على كل ب�ستان.
على  �لعربية  يف  يدل  »�لزخرف«  لفظ  �أ�سبح  فقد  �ملعرب:  داللة  وتو�سيع   -
�لتزيني باأي مادة ويف �أي �سورة)112(، وكان �للفظ يف �ليونانية مقت�رص�ً على 

معنى �لتزيني بر�سم �حليو�ن.
�لبكاء  �لفار�سية  يف  يعني  كان  �لذي  »برزخ«  كلفظ  �ملعرب:  داللة  وتغيري   -
بني  و�لفا�سل  عن�رصين،  بني  على حاجز  �لعربية  يدل يف  و�أ�سبح  و�لعويل، 

�لدنيا و�الآخرة)113(.

من  جزء�ً  فاأ�سبحت  �الأعجمية،  �الألفاظ  بع�ض  دالالت  حتولت  كما 
قامو�ض �لفاح�ض �لكالم، و�رتقت �أخرى للداللة على نبيل �لقول.

�للفظ  تاأ�سيل  يف  �لقد�مى  قبل  من  �ملعتمدة  �ل�سو�بط  من  جملة  هاته 
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�لدخيل، ي�ستح�سن ��ستثمار معربي �لع�رص �حلديث الأهم �إجرء�تها. لكن هل ثمة 
هنات ت�سمنتها معاجلة �لدر�ض �للغوي �لقدمي للمعربات؟

5-4 - ثغرات يف درا�صة العرب القدامى لالأعجمي:

�لعربي  �لل�ساين  �لرت�ث  �أن  �ملحدثني  �لباحثني  عند  مقرر�ً  غد�  لقد 
و�سف ظاهرة �لتعريب و�سفًا خارجيًا دون �لتعمق يف تفا�سيلها، ودون تقدمي 
�عتربو�  لذلك  �لو�فدة،  لالألفاظ  �حلديثة  �ملو�جهة  يف  ��ستثمارها  ميكن  قو�عد 
دقيق  تعريبي  ملنهج  تفتقد  لغوية  �ملجال جمرد ح�سيلة  �لقد�مى)114( يف  جهود 

ومنتظم)115(.

كما �آخذ �لد�ر�سون �ملحدثون �ملعّربني �لقد�مى على مبالغتهم يف �الإقبال 
على �لدخيل ولو مل يخ�سع ل�سو�بط �ل�سياغة �لعربية �إىل درجة كادو� يهملون 

�لو�سيلة �ملثلى للتوليد �مل�سطلحي يف �لعربية و�ملتمثلة يف »�ال�ستقاق«)116(. 

و�لو�قع، وبخ�سو�ض �لنقد �الأول ؛ فقد جتلى من خالل �لفح�ض �لدقيق 
و�رصفية  �سوتية  �إجر�ء�ت  لعدة  �تخاذهم  �ملعرب،  معاجلة  يف  �لقد�مى  لطريقة 
و�سماعية يف تبنيُّ �الأ�سيل من �لدخيل، كما �عتمد �الأ�سالف على عدة �سو�بط 
�سوتية و�رصفية وداللية يف تو�سيح �أمناط �لتغيري �لذي يتعر�ض له �للفظ �ملعرب 
عند �نتقاله �إىل �لعربية، مما يجعلنا نعترب �أن »�ملنهجية« موجودة، لكن طبيعة هذه 
متناثرة  ووردت  �أحيانًا،  بالتعميم  �ت�سمت  �إذ  �الإ�سكال،  مو�سع  هي  �ملنهجية 

�الأ�سالء يف ثنايا م�سنفاتهم �أحيانًا �أُخر.

�أنه لو تقاع�ض �ملرتجمون  �لثاين، فغني عن �لذكر  �أما فيما يرتبط بالنقد 
من  متكنو�  ملا  �الأعجمية،  و�الألفاظ  �ملفاهيم  نقل  عن  �الأو�ئل  �لفكر  ورو�د 
وملا  بها،  �ت�سلو�  �لتي  �حل�سار�ت  م�ساهد  من  كثرية  جو�نب  على  �الطالع 
��ستفادت �أوروبا »ع�رص �الأنو�ر« من منجز�ت رو�د �لنظر من �لقد�مى، قبل �أن 

ن�ستفيد منهم نحن بني جلدتهم.
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�إ�سافة �إىل ذلك، يتبني �أن �لعلماء �لعرب �لقد�مى غالبًا ما جلاأو� �إىل و�سيلة 
يف  �ستى  طرقًا  تبنو�  حيث  �الأخرى،  �لد�خلية  �لو�سائل  ��ستنفاد  بعد  �لتعريب 

�لتعامل مع �للفظ �لدخيل، كان من �أبرزها:

1 - ��ستقاق كلمة عربية توؤدي داللة �مل�سطلح �الأعجمي، دون �أي تغيري مي�ض 
ولفظ  »�أقاقلي�ض«  مقابل  »�أثل«  لفظ  ��ستقاق  ذلك  من  �لداللية،  �سماته 

»�إثر�ر« مقابل »�أمربباري�ض«، ولفظ »�أ�سل« مقابل »�سجون�ض«.

�إيجاد كلمة عربية م�ستعملة وتوظيفها للداللة على �ملفهوم �الأجنبي، مع   - 2
تو�سيع �أو تقييد ل�سماتها �لداللية، كا�ستعمالهم �ألفاظ »�لكيد« و»�البتز�ز« 
يف  �لكو�كب  مو��سع  لت�سمية  و»�لت�رصيق«  و»�حلمار«،  و»�ال�ستعالء«، 

�لف�ساء.

3 - �للجوء �إىل »ترجمة« �لكلمة �لدخيلة بلفظ عربي �أو بعبارة عربية باعتماد 
و�سيلة »�ملجاز«، كرتجمة �ملفهوم �ليوناين »بولوغالني« بـ »مكرث �للنب«، 

وترجمة �ملفهوم �لفار�سي »�أ�سرتغاز« بـ »�سوك �جلمال«.

4  - تبني �أ�سلوب �لتعريب بعد ��ستنفاذ �إمكانات �لو�سائل �ل�سالفة �لذكر.

�أما �لثغر�ت �حلقيقية �لتي يحق لنا �لك�سف عليها، يف در��ستنا لكيفيات 
تناول �ملعرب بالرت�ث �لعربي، فتكمن:

�مل�سطلحات  م�سادر  ت�سكل  �لتي  �الأعجمية  �للغات  مبعظم  جهلهم  يف   - �أ 
�لدخيلة، وعدم معرفتهم باملعاين �الأ�سلية للمفاهيم �الأجنبية، وقد �أ�رصنا �إىل 
حماولة �ملعربني �لقد�مى �حلد من �آثار هذ� �خللل بف�سل �إتقانهم �لكبري ل�سنن 

�لعربية وقو�عدها و�سربهم �أغو�ر دقائقها)117(.

مقابلة  �سهدنا  حيث  �الأجنبية،  �لكلمات  ر�سم  يف  �ملعربني  ��سطر�ب   - ب 
�ل�سو�مت  مقابلة  باأكرث من �سامت عربي، وكذ� عند  �لفار�سي  �ل�سامت 
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ت�ستوجب  ال  �لعربية  ملحدوديتها يف  نظر�ً  فهي  �مل�سوتات،  �أما  �ليونانية. 
نقاًل دقيقًا بني �لعربية و�للغات �مل�سدر.

ج - �ختالف �ملعربني �لقد�مى يف تطويع �للفظ �لدخيل �إىل بناء عربي، حيث 
�ساغوه على �أ�سكال وهيئات متعددة.

�إىل درجة  �إحلاق �الألفاظ �ملعربة ب�سيغ عربية،  �أنفه�سم يف  �لقد�مى  �أجهد  د - 
دفعتهم �إىل �لتمحل �أحيانًا.

�أ�سول  �إىل  بردها  �لدخيلة  �لكلمات  تاأ�سيل  �لقد�مى  �لد�ر�سني  حماولة   - ز 
عربية.

و - �لتخليط يف �ال�ستقاق من �الأعجمي.

ي - تد�خل بني داللتي �الأ�سيل و�ملعرب.

للمعربات،  د��ستهم  يف  �لقد�مى  تناولها  �لتي  �لق�سايا  �أهم  كانت  تلك 
وقد دفعت نف�ض �لظروف �لتاريخية �ملحدثني �إىل �لتعامل مع �للفظ �لو�فد من 
جديد. فهل، ��ستفاد هوؤالء من مز�يا �لطرح �لقدمي للمو�سوع، و��ستطاعو� طرح 

�سلبياته؟ �أم عجزو� عن مالحقة �إجناز�ت �أ�سالفهم يف هذ� �مليد�ن؟

4 - موا�صف�ت الدر�ض التعريبي احلديث:
�إذ� حاولنا حتديد زمن �لعودة �إىل تناول مو�سوع �لتعريب بالع�رص �حلديث 
يف �لعامل �لعربي، فقد تكون نهاية �لقرن �لتا�سع ع�رص وبد�ية �لقرن �لع�رصين فرتة 
�إرها�ساته �الأوىل، مع �أقطاب »�لنه�سة« �لعربية �حلديثة كـ:  رفاعة �لطهطاوي، 
وبطر�ض �لب�ستاين، و�أحمد فار�ض �ل�سدياق، وحممد عبده، ونا�سيف �ليازجي، 
وغريهم ممن �سهدو� تقل�ض نفوذ �لعربية يف �أقطارها، فاجتهدو� بهدف �إرجاع 
�مل�سطلحات ق�سد تكييف  �ملزيد من  توليد  �سابق جمدها، عن طريق  �إىل  لغتهم 
�لعربية مع �للغات �لغربية �ملناف�سة، ومع مفاهيمها �مل�ستوردة �ملتز�يدة، ومتثل �أبرز 
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�ض �جتاه تطوير و�قع »�لعربية« يف �إحد�ث �ملجامع �للغوية و�لعلمية  حدث كرَّ
�لعربية بدم�سق و�لقاهرة و�إ�سد�ر من�سور�تها. 

و�إذ� كانت �ملجامع نالت ق�سب �ل�سبق يف معاجلة م�ساألة �ملعرب، فاإنها 
جتاوز�ً لالزدو�ج �للغوي؛ �قرتحت و�سائل �سورية يف غاية من �لب�ساطة، تعتمد 
�لرتكيز يف معظم  �لعربي، دون  مر�دفه  �أو  بنظريه  �الأعجمي  �للفظ  �إبد�ل  على 

�الأحيان على جانب مطابقة �مل�سمون �لعلمي.

وقد مار�ست �لبلد�ن �لعربية عملية �لتعريب الإميانها �لقوي باأولوية حل 
فقد�ن  من  �الحتو�ء  ينتج عن هذ�  وما  �حلديثة،  للعلوم  �لعربية  �حتو�ء  �إ�سكالية 
حملي،  جزئي  منظور  من  �ملو�سوع  عاجلت  �أنها  �إال  وهويتها.  �للغة  الأ�سالة 

وتباينت جتارب �لتعريب فيها بتباين �لظروف �خلا�سة بكل قطر منها.

�أ�سا�سية  بخا�سية  �لتعريب  لظاهرة  �ملحدثني  �لباحثني  در��سات  ومتيزت 
متثلت يف تعميم داللة �ملفهوم، بحيث �أ�سبح ي�سمل كما ر�أينا �سابقًا:

- �لتعريب �للفظي )بال�سيغة و�ل�سوت(،
- �لتعريب �للفظي - �ملعنوي،

و�ملت�سور�ت، وجعل  �ملقوالت  توليد  �الإبد�ع يف  �لفكر عن طريق  تعريب   -
�لعربية متد�ولة بجميع �لقطاعات �لعلمية و�الإد�رية.

ويف �إطار هذ� �ملفهوم �ل�سامل للتعريب �قرتح �لد�ر�ض )�ملرحوم( »جو�د 
�لعربي  �مل�سطلح  و�سع  منهجية  »تطوير  ندوة  يف  )1995م(  �سماعنة«  ح�سني 
�للغة  جممع  برحاب  )�ملنعقدة  و�إ�ساعته«  �ملوحد  �مل�سطلح  ن�رص  �سبل  وبحث 
�لعربية �الأردين بعمان( مرحلتني �أ�سا�سيتني لتاأ�سيل �ملجاالت �حل�سارية و�لعلمية 

يف �لوطن �لعربي:

٭  املرحلة االأولى: تخ�ض �لتعريب �الأويل لتجليات �حل�سارة، عن طريق: 
- �جلرد �للغوي و�مل�سطلحي الأمهات �مل�سنفات يف �لرت�ث �لعربي، وملجموعة 
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�ملرحلة عن  هاته  و�ست�سفر  �إطار موحد،  �ملعا�رصة، يف  �لعلمية  �الأعمال  من 
بناء:

وتاأ�سيلية  وداللية  لغوية  عمدة  �سيكون  �لذي  �لكبري،  �لتاريخي  �ملعجم   -
)�إيتيمولوجية( لو��سعي �مل�سطلح �لعربي)118(.

- معجم �ملعاين و�ملفاهيم، ي�ستمل على �ملعاين و�ملفهومات �لقدمية و�حلديثة 
بح�سب  ويبّوب  �لفرن�سية،   - �الإجنليزية   - �لعربية  �لثالثة:  �للغات  يف 

�حلقول �لعلمية)119(.
- �ملعجم �حل�ساري، وغايته تعريب �ملجتمع �لعربي من �لناحية �حل�سارية، 
وتقومي �لل�سان �لعربي من �الأخطاء �ملتد�ولة عند �للجوء �إىل م�سطلحات 

�ملاأكل و�مللب�ض و�لزر�عة و�لفنون)120(.
- �ملعجم �لعلمي �لكبري يهدف �إىل �سد �لنق�ض �حلا�سل يف تعريب مفاهيم 
�لعلوم يف خمتلف مر�حل �لتعليم يف �لدول �لعربية، ويرتكز على تعريب 

�أ�سمل معجمني يف �للغتني �الإجنليزية و�لفرن�سية و�أجودهما)121(.

٭  املرحلة الث�نية: تتوخى �لتعريب �ملوحد بعد �إجناز معاجم �ملرحلة �الأوىل، وحتث 
للتن�سيق  متكاملة  منهجية  و�عتماد  �لعربية،  �للغوية  �ل�سيا�سات  توحيد  على 

�مل�سطلحي عن طريق:
- �الإعد�د �مل�سطلحي و�ملعجمي من قبل جهة حمددة،

- در��سة �مل�سطلحات و�خلطة �ملعتمدة يف معاجلة �لق�سايا �مل�سطلحية، 
- �إقر�ر ما �تفق عليه من م�سطلحات و�لعمل على توحيدها،
- �ملتابعة �لد�ئمة للم�ستجد من �ملفاهيم و�مل�سطلحات)122(.

وجتدر �الإ�سارة بهذ� �ل�سدد �أن �جلهود �لفردية ال توؤدي ثمار�ً ذ�ت فائدة 
يف تنفيذ هاته �مل�ساريع، �إذ البد من ت�سافر جهود كل من مكتب تن�سيق �لتعريب 
و�حتاد �ملجامع �لعربية ق�سد حتقيق هذ� �لهدف �لذي �سبق حتقيقه يف عدة لغات 

ال ترقى �إىل �أهمية �لعربية وتاريخها �لتليد.
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كما يت�سم �لدر�ض �حلديث ملو�سوع »�لتعريب« �أي�سًا بخا�سيتني: 
طريق  عن  �لقدمي،  �للغوي  �لدر�ض  مثالب  جتاوز  حماولة  يف  وتتمثل  �الأوىل:   -

ر�سم معامل منهجية متكاملة.
- �لثانية: تتجلى يف عمل دوؤوب يتوخى مو�جهة �ملد �لز�حف من �ملفاهيم �لتي 

يفوق عددها ر�سيد �مل�سطلحات �لتي و�جهها �لقد�مى.

وو�قع �الأمر �أن بع�ض �الأبحاث �حلديثة حول �ملعربات، مل تخل بدورها 
من مهاتر�ت، فاإىل جانب در��سات تعريبية �ت�سمت بالتاأ�سيل �لدقيق، و�ملوثق 
�أتقن  �لتي حلقته،  �لتغيري�ت  �للغوي، ونوع  �الأعجمي وداللته وم�سدره  للفظ 
�للو��سق  دور  و�أدركو�  �لدخيلة،  �الألفاظ  منابع  �الأجنبية  �للغات  �أ�سحابها 
فيها)123(؛ هناك در��سات �أخرى �ت�سمت باملغامرة يف �الدعاء �أن �لعربية �أ�سل 
�لكثري من �للغات �لهندو�وروبية، و�أخذت طابع �لتاأ�سيل �خليايل دون �الرتكاز 
مقاالت  �الأبحاث  هاته  �سمن  وندرج  �ل�سحيحة،  �للغوية  �ل�سو�هد  على 
»عبد�حلق فا�سل« �لتي نعتها يف هذ� �الإطار بـ »مغامر�ت لغوية«)124(؛ وبع�سًا 
من جهود »عبد�لعزيز بن عبد�هلل« �ملن�سورة مبجلة �لل�سان �لعربي مدير مكتب 
كلمة  �آالف  »ع�رصة  غو�ض«:  �أبو  »�سليمان  وكتاب  �لتعريب)125(،  تن�سيق 
�إجنليزية من �أ�سل عربي«)126(. و�لو�قع �أن �الإقر�ر بح�سول �لتاأثري و�لتاأثر هو 
من �خت�سا�ض علم �للغة �ملقارن �لذي يرتكز يف �أبحاثه على �أ�سول �ال�ستقاق 

.)L'Etmologie( لتاريخي�

و�لتكنولوجية  �لعلمية  �لتطور�ت  �حلديث يف خ�سم  �لع�رص  لقد عرف 
�إقبال �لعرب على �ملعرب و�لدخيل، ومت تدوينها يف �مل�سنفات �لعلمية و�الأدبية 
�أم حافظت على لبا�سها �الأعجمي،  �أ�أخذت حلة عربية،  و�لفنية �لعربية، �سو�ء 
فاإذ� كانت �ملعاجم �لعلمية �ملوحدة �ملنجزة من لدن جلان مكتب تن�سيق �لتعريب 
ن�سبة  تتجاوز  فاإنها  و�ملنحوتات،  �ملعربات  من  �لي�سري  �لـنزر  �سوى  ت�سمل  ال 
�الأوىل  �لو�ردة يف �خلم�سني �سفحة  �مل�سطلحات �حل�سارية  25 ٪ من جمموع 
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من »معجم �ألفاظ �حل�سارة �حلديثة وم�سطلحات �لفنون« �ل�سادر عن �ملجمع 
�لقاهري، وهي نف�ض �لهيئة �لر�سمية �لتي �أجازت �للجوء �إىل �ملعرب، وقيدت 
هذ� �للجوء بـ »�ل�رصورة«، ودعت �إىل ��ستعمال �الألفاظ �الأعجمية »على طريقة 

�لعرب يف تعريبهم«)127(.

ويدعونا هذ� �ملعطى �إىل �الإحلاح ب�سدة على �أولوية �الإ�رص�ع يف بناء »معجم 
�ملتد�ولة  �حلديثة  و�ملعربات  حمققة  �لقدمية  �ملعربات  ي�سمل  �حلديثة«  �ملعربات 
مبختلف �لعلوم و�لتقنيات، ويعتمد �أ�س�ض »�ملعاجمية« )Lexiengraphir( يف 
�سناعة �ملعاجم، مع مر�عاة جانب �لتوحيد، نظر�ً للفو�سى �لتي عّمت �مل�سطلح 
�لدخيل بعد �أن �أ�سابته عدوى �ال�سطر�ب من جني�سه �لعربي �الأ�سيل. ويبدو 
من �الأفيد �أن نحدد مو��سفات �ملنهجية �لتي تبناها �ملحدثون يف معاجلة �للفظ 

�لدخيل.

6-1 - مع�مل منهجية املحدثني يف تطويع »االأعجمي«:

لتحديد معامل هذه �ملنهجية �ملفتقدة �إىل �لن�سقية )وهي تقرتب يف هاته 
�خلا�سية من منهجية �لقد�مى(، و�لتي ال حتظى باالتفاق يف �لكتابات �حلديثة، 
�سرنكز على تو�سيح كيفية ترتيب �ملحدثني للمعرب، وطرق تدوينه يف �ملعجم، 

و�أمناط �لتغيري �لذي حلقته بغر�ض تبيئته.

5-6-1-1 - اأنواع املعرب�ت عند املحدثني:

)دون  بنيته  مكونات  بح�سب  »�ملعرب«  �ملحدثون  �للغويون  ق�سم 
�العتماد �أ�سا�سًا على �أنو�ع �لتغيري و�الإحلاق كما �سهدنا عند �لقد�مى(، وهكذ� 

كانت �أمناط �ملعرب �حلديث كالتايل:
كلمتني  بني  �الأ�سل  يجمع يف  و�حد، وهو  كتابي  �سكل  ورد يف  معرب   - 1
ميكرو�سكوب   ،»Termographe« ترموجر�ف  مثل:  جذرين،  �أو 

.»microscop«



خالد اليعبودي
20

10
ير 

نا
- ي

هـ 
14

31
م 

حر
 م

، 1
2 

ج
 م

، 3
0 

 ج
ر ،

ذو
ج

219

جـــــذور

 ray a  « �أكتينية  �أ�سعة  �أجنبية، يف:  وكلمة  عربية  كلمة  من  مزيج  معرب   -  2
.»etinic

�للبنيك  �أجنبية معربة، يف: حم�ض  3 - معرب مزيج من كلمة عربية والحقة 
.»Lactic acid«

4 - معرب مكون من �سدر عربي مرتجم وعجز �أجنبي، يف �مل�سطلح: حم�ض 
.»phosphoric acid« لفو�سفوريك�

�أك�سيد حم�سي  �أجنبي وعجز عربي، كما يف:  من �سدر  معرب مكون   - 5
.»ocide acid« )128(

6-2 - مالحظ�ت بن�صو�ض توارد »املعرب�ت« ب�ملع�جم احلديثة: 

يالحظ �أن �أهم ما مييز �ملعربات �حلديثة، �أنها وردت يف بع�ض �حلاالت يف 
هيئة متزج بني ما هو دخيل، وما هو مرتجم عربي، ن�سهد هذ� �الختيار يف بع�ض 
�إىل ت�سجيلها  �مل�سطلحات �لتي عمد �لل�ساين »عبد�ل�سالم �مل�سدي« )1984م( 
 phoneme«« م�سطلحي:  وتقابل  »�رصفم«،   - »�سومت«  مثل:  معجمه،  يف 
�لناقد مفادها �رصورة  morpheme« -«، وينبع هذ� �الختيار من قناعة لدى 

دفاعها  بني  تو�زن  خلق  للعربية  يت�سنى  حتى  �لدخيل،  من  �الأدنى  �حلد  �إقحام 
�لثالث  �لباب  يف  و�سرنى  �الأعجمي)129(.  تطويع  على  وقدرته  نف�سها  عن 
نة، ون�سب حفاظها على �لعالقات  مدى قبول �لل�سانيني لهذه �لكائنات �ملهجَّ

�ملتد�خلة بني موفيماتها و�سماتها �لداللية.

�سو�بط  من  �ملحدثون  �ملعربون  به  �سياأتي  ما  باأن  قوي  �إميان  لدينا  كان 
دقيقة �سي�سهم ب�سكل كبري يف و�سع خطة منهجية متكاملة حتدد طرق �لتعامل 
�ل�سلف  علمية  باأ�سول  ت�سلحهم  علمنا  �إذ�  خ�سو�سًا  �لدخيلة،  �الألفاظ  مع 
��ستقر�ء  عند  �أملنا  خاب  ما  �رصعان  لكن  �لغربية.  �لدر��سات  ومو�سوعية 
�لكثري من �الأبحاث �لتعريبية �ملعا�رصة، �إذ وجدناها تفتقد بدورها �إىل منهجية 
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متما�سكة �لبنيان، متكاملة �لعنا�رص، وحتى �إن وجدت �إرها�سات �أولية ملنهجية 
معينة ؛ فهي تعاين من �إ�سكالية �لتطبيق على معربات �ملتون �ملعجمية، �إ�سافة �إىل 
ت�ساربها مع ما �قرتح يف هذ� �ملجال. ومن بني �ملثالب �لتي �سجلناها بخ�سو�ض 

»�ملنهجيات« �ملقرتحة:
�إىل  �لغربية  �للغات  لنقل �سو�مت وم�سوتات  نظام موحد  �إيجاد  1 - �سعوبة 
�لعربية �سو�ء �ملفردة منها �أم �ملركبة، ومما يعو�ض �إ�سكال �ملناقلة �ل�سوتية �أن 
�ملعربني �ملحدثني �أ�سافو� �إىل �قرتحات �ل�سلف �قرت�حات �أخرى، فاأ�سبح 
�ل�سامت »G« مثاًل )�لذي قابله »�سيبويه« بال�سو�مت: ك، ج، ق( مزود�ً 
و�جليم  خ،  نقط،  بثالث  �ملعجمة  �جليم  �لغني،  وهي:  �إ�سافية،  مبقابالت 
موؤ�س�سة  �أو  هيئة  �ختالف  �حلاالت  بع�ض  يف  جند  كما  »ك«.  �لفار�سية 
ر�سمية يف مقابلة �ل�سوت �لو�حد، علمًا �أننا نر�سد هذ� �ال�سطر�ب د�خل 

�ملعجم �لو�حد.
2 - �ختالف طرق تدوين �الأعجمي باملعجم �لعربي، فقد نتج عن �جتاه �لبع�ض 
�إىل �لبحث عن �أ�سول عربية للفظ �لدخيل )�أو يف �أقل �حلاالت �إخ�ساعه 

ل�سنن �لعربية(:
- �إىل ت�سجيله حتت مد�خل/ �أ�سول عربية، بالتمييز بني �أ�سيله وز�ئده؛ 

- �أو �إىل �عتبار كل بنيته �أ�سلية، بحيث يدون كمدخل م�ستقل.

دفع هذ� �الأمر �ملجمع �لقاهري �إىل تبني موقف معتدل من �مل�ساألة، حني 
�أورد �للفظ �الأعجمي �خلا�سع للت�رصف �ال�ستقاقي مبادته �الأ�سلية مثال »جلام«، 
بنيته،  ترتيب بح�سب مكونات  للت�رصف و�ال�ستقاق يف  يخ�سع  ما مل  وو�سع 

مثال »�إبر�سيم«،
3 - �للجوء �إىل �لدخيل ذي �الأ�سل �لعربي، �لذي �أعارته �حل�سارة �لغربية من 
�لعربية، ثم عاد �ملقرت�ض �إىل �أح�سان لغته �الأ�سلية، لكن بُحلة جديدة كما 
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طوعته �للغات �الأجنبية)130(، ومما يحول دون �لرجوع �إىل �أ�سله �لعربي 
عند  بالذ�ت  �لثقة  و�سعف  �لنف�سية  �الأزمة  �للغوية:  �ملعاجم  يف  �ملدون 
�الإن�سان �لعربي، �لذي يبجل كل ما هو م�ستورد دون حتقيق �أ�سوله. وهذ� 
ما جعل قر�ر �ملجمع �لقاهري يف هذ� �ل�سدد )�لقا�سي بالعودة �إىل �الأ�سل 
�لعربي يف مثل هاته �الألفاظ( حرب�ً على ورق، بل ن�سجل ما ي�سبه تر�جع 
هاته �لهيئة عن قر�رها �ل�سابق بقر�ر ين�سخه: »يف�سل �للفظ �لعربي �لقدمي 

على �ملعرب �إال �إذ� ��سهر �ملعرب«)131(.

وفيما يرتبط بهذ� �ملو�سوع ب�سلة نحذر �أ�سد �حلذر من �خللط بني داللة 
�للفظ �لدخيل، و�لداللة �الأ�سلية للفظ �لعربي �لذي و�سع مقاباًل له، من ذلك 
 .»Saffelite« /ساتل� ،»technique« /»تقنية« Semiotique »سيمياء�«
وليدة  �أنها  يخالون  �لعربية  �ملقابالت  هاته  متد�ويل  من  بع�سًا  �أن  و�لطريف 
�لظرف �لر�هن، و�لو�قع يوؤكد ��ستعمالها �أو ��ستعمال �أ�سولها من قبل �ل�سلف 

)مثال: »تقن«(.

خ�متــــــة:
لقد �نح�رص بنا �لبحث، طيلة هذه �ملد�خلة يف متابعة مو�سوع �القرت��ض 
يف �سكله �لتعريبي باعتباره �آخر و�سائل �لتوليد �لتي ينبغي للو��سع �مل�سطلحي 
�للجوء �إليها، وكان من �أدق ما جلوناه يف م�ساق مو�سوع �لتعريب تو�سع نطاقه 
�لداليل بالع�رص �حلديث بحيث متكنا من ح�رص �سبع دالالت حديثة للمفهوم؛ 
بعد �أن كان عند �الأ�سالف ينح�رص يف معنى �إدخال �الألفاظ �الأعجمية �إىل منت 
�لعربية، با�ستعمال ت�سميات عدة لر�سد �لظاهرة. وقد متيزت معاجلة مو�سوع 
�ملوقف  حتديد  يف  �أولهما  متثل  �أ�سا�سيني،  بطابعني  �لعربي  �لرت�ث  يف  �لتعريب 
من �إدخال �ملقرت�ض �إىل عربية �لقر�آن �لكرمي، و�ت�سم �لثاين بالك�سف عن �أمناط 
�لتغيري �لالحقة باملعربات من خالل ت�سنيفها �إىل �أربعة �أق�سام بح�سب خ�سوعها 
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للتغيري و�إحلاقها باأبنية �لعربية �أو �نعد�م ذلك، وبتحديد كيفيات �ملناقلة �ل�سوتية، 
��ستنباط  عند  �ملعربني  باأذهان  �لدو�م  على  حا�رصة  �ال�ستقاقية  �الآلة  ووجدنا 

م�ستقات مبختلف �لهيئات من �ملعرب.

منهجية  بناء  �إىل  يرقى  ال  �ملعرب  باللفظ  �لقد�مى  �هتمام  �أن  ر�أينا  وقد 
�ساملة حتدد كيفيات �إدر�جه مبنت �لعربية، على �أننا �عتربنا مالحظاتهم �ملتفرقة يف 
مو�سوع �سبط �لعنا�رص �لدخيلة )و�لتي ق�سمناها �إىل �سو�بط �سوتية، و�أخرى 
تاأ�سيل  �أجل  من  �أ�سا�سية  لبنة  �لداللية(  �ل�سو�بط  ي�سمل  ثالث  ومنط  �رصفية، 
�لقدمي يف  �للغوي  �لدر�ض  هنات  �إىل  �الإ�سارة  نغفل عن  �حلديثة. ومل  �ملعربات 
معاجلة �ملعرب و�لتي كان من �أبرزها عدم �إتقان �أغلب �ملعربني �لقد�مى وم�سنفي 

كتب �لدخيل للغات �الأجنبية مما جعل جل تف�سري�تهم جتنح نحو �لتاأويل.

�ملعربني  مثالب  �أجل جتاوز  �ملحدثون من  �لعرب  �لد�ر�سون  وقد جهل 
�ملفاهيم  ��ستقبال  طرق  حتدد  دقيقة  منهجية  بناء  حماولتهم  خالل  من  �لقد�مى 
مكوناتها  بح�سب  �ملعربات  وتق�سيمهم  �لعربي،  �لبناء  �إىل  وتطويعها  �لدخيلة 
دون �عتماد �أ�سكال �لتغيري و�الإحلاق، �إال �أننا بينا �أن بع�سًا من در��سات �ملحدثني 
�أكادميية  �أبحاثًا  منها  �عترب  ما  و�أن  �لتاأويل،  وتع�سف يف  مهاتر�ت  من  تخل  مل 
جادة تفتقر بدورها �إىل منهجية متما�سكة �لبنيان يف �لتعامل مع �لدخيل، وتفتقد 

�إىل عن�رص �التفاق حول طريقة موحدة يف نقل �الأ�سو�ت �الأعجمية.
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ر  )ع  مادة  �لثانية،  �لطبعة  جز�آن(،   - �أحمد(  �هلل  خلف  حممد   - �ل�سو�حلي  عطية   - منت�رص 

ب(.
)18( �لودغريي )عبد�لعلي( )1989م(: من ق�سايا �ملعجم �لعربي يف كتابات �بن �لطيب �ل�رصقي - 

�لرباط، من�سور�ت عكاظ - �ض 189.
)19( حممد ح�سن عبد�لعزيز )1990م(: �لتعريب يف �لقدمي و�حلديث - د�ر �لفكر �لعربي - �لقاهرة 

- �ض 5.
)20( عبد�لقادر �لفا�سي �لفهري )1996م(: عربية �لنمو و�ملعجم �لذهني - جملة: �أبحاث ل�سانية - 

مج 1 - �لعدد 1 مار�ض، �ض �ض 14-13.
)21( نف�ض �ملرجع.

)22( يق�سد منه ��ستعمال �للغة �لعربية يف جميع م�ستويات �حلياة �لعلمية و�لعملية.
�أي�سًا:  �نظر   .907 �لفكر، �ض �ض  �لرتجمة و�لتعريب - عامل  �آفاق  )23( جناة مطوع )1989م(: 
نازيل معو�ض �أحمد )1986م(: �لتعريف و�لقومية �لعربية يف �ملغرب �لعربي - مركز در��سات 

�لوحدة �لعربية، �ض 34.
)24( �نظر �أي�سًا بهذ� �ل�سدد: كارم �ل�سيد غنيم )1989م(: �للغة �لعربية و�لنه�سة �لعلمية �ملن�سودة - 

عامل �لفكر - �ض �ض 65-64.
�لل�سان  �لعربي -  �لوطن  �لطبي و�ل�سيديل يف  �لتعليم         + �سحاذة �خلوري )1988م(: تعريف 

�لعربي - �لعدد 30، �ض �ض 102-101.
)25( �ل�سيوطي: �ملزهر، ج 269/1.

ع�رص  يف  �لف�سحى  �لعربية  على  �لدخيل  �أثر  )1982م(:  م�سعد  بوبو  �الأمر:  هذ�  يف  �نظر   )26(
�الحتجاج - من�سور�ت وز�رة �لثقافة و�الإر�ساد �لقومي - دم�سق، �ض �ض 25-23.
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)27( ح�سن ظاظا )1976م(: كالم �لعرب: من ق�سايا �للغة �لعربية - د�ر �لنه�سة �لعربية للطباعة 
و�لن�رص - بريوت، �ض 72.

)28( �نظر �أبا حيان �الأندل�سي )1084-89م(: �رت�ساف �ل�رصب من ل�سان �لعرب، حتقيق: م�سطفى 
�أحمد �لنما�ض، �لقاهرة، ج 72/1.

          + �إبر�هيم بن مر�د )1993م(: �ملعم �لعلمي �لعربي �ملخت�ض حتى منت�سف �لقرن �حلادي ع�رص 
للحديث عن  98 - و�سنعود  �الإ�سالمي، بريوت �ض  �لغرب  �الأوىل: د�ر  �لطبعة  �لهجري - 

�أنو�ع �ملعربات عند �لقد�مى يف مبحث الحق من هذ� �ملقال ذ�ته.
)29( �بن منظور: ل�سان �لعرب - مادة »دخل«. 

)30( �مل�سدر نف�سه.
)31( �ملعجم �لو�سيط )مادة د خ ل(.

�لر�سالة،  موؤ�س�سة  �لثانية:  �لطبعة  و�لتقنية،  �لعلوم  لغة  �لعربية  )1986م(:  �ساهني  عبد�ل�سبور   )32(
�ض 309.

)33( �مل�سدر نف�سه، �ض 335.
)34( �نظر �لديوري )�أبو حنيفة �أحمد بن د�ود( )1953م(: كتاب �لنبات - �لقامو�ض �لنباتي، حتقيق 

�لق�سم �الأول: برنهارد لوين )Bernhard Lewin( - �أب�ساال - �ض 72.
�لتذليل  تلخي�ض:   - �لقريب  بالطريق  �لتعريب  جامع  )1985م(:  �لب�سي�سي  �لدين  جمال   +       
تقدمي:   - �أر�سالن  قرة  دونال  ن�سوحي  حتقيق:  بالدخيل.  �لتلفظ  يف  ��ستعمل  ملا  و�لتكميل 

�ل�سباعي حممد �ل�سباعي، ط 1، �لقاهرة، ج 19، �ض 73.
باالأوف�ست(  جديدة  )طبعة  بريوت  �سادر،  د�ر  �للغة«،  »جمهرة  )د.ت(:  دريد  �بن  �نظر:   )35(

.50/3
           + �لب�سي�سي )1995م(: 73/1.

�للغة«، حتقيق: عبد�ل�سالم هارون،  )�أحمد( )1366هـ(: معجم »مقايي�ض  فار�ض  �بن  �نظر:   )36(
�لقاهرة، م�رص 94/1.

         + �لب�سي�سي )1995م(: 72/20.
)37( �نظر �أحمد بن فار�ض: �مل�سدر نف�سه 164/1.

        + �بن منظور: ل�سان �لعرب: مادة )فتح(.
)38( جمال �لدين �لب�سي�سي )1995م(. 

)39( �مل�سدر نف�سه.

)40( �مل�سدر نف�سه.
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هارون،  حممد  عبد�ل�سالم  حتقيق:  �للغة،  تهذيب  )1964م(:  من�سور(  )�أبو  �الأزهري  �نظر:   )41(
م�رص، ج 355/10.

)42( جمال �لدين �لب�سي�سي )1995م(: ن.م.
)43( �مل�سدر نف�سه.

)44( �نظر: �بن دريد: �جلمهرة 123/3.
)45( �نظر: مقايي�ض �للغة 34/2.

)46( �نظر: �لدينوري )1953م( 156/1.
)47( �نظر: �ل�ساغاتي )ت 650هـ( �لعباب �لز�خر و�للباب �لفاخر 314/3.

)48( �نظر: �بن دريد: �جلمهرة 277/1.
)49( جمال �لدين �لب�سي�سي )1995م(.
)50( �نظر �بن دريد: �جلمهرة 303/3.

)51( �نظر: �الأزهري: تهذيب �للغة 401/4.
)52( جمال �لدين �لب�سي�سي )1995م(: �ض �ض 35-34.

)53( البد من �ملقارنة بهذ� �ل�سدد بني جهود �لدول �لغربية �لتي تزرع بجميع دول �ملعمور معاهد 
ثقافية تن�رص لغاتها وح�سار�تها؛ وجهود �لدول �لعربية �ل�سحلة يف هذ� �ملجال، و�لتي ي�ستكي 
�أبناوؤها يف �ملهجر على �لدو�م من قلة �ملوؤ�س�سات و�الأطر �لتعريبية ل�سمان تعليم �أ�سل لالأجيال 

�ل�ساعدة ير�عي طبيعة �لهوية يف �أقل �الأحو�ل.
)54( �سكري في�سل )1975م(: عو�ئق يف طريق �لتعريب - جملة �ملعرفة - مار�ض، �ض 43.

لت اآي�ته اأاأعجمي وعربي قل هو للذين اآمنوا هدًى  )55( قال تعاىل: { ولو جعلن�ه قراآن�ً اأعجمي�ً لق�لوا لْوال ُف�صِّ
و�صف�ء } )�سورة ف�سلت - �آية 43(. وقال جل جالله �أي�سًا: { ولقد نعلم اأنهم يقولون اإمن� يعلِّمه 

ب�رش ل�ص�ن الذي يُلِحدون اإليه اأعجمي وهذا ل�ص�ن عربي مبني } )�سورة �لنحل - �آية 103(.

)56( �نظر: �أحمد بن فار�ض �للغوي )1963م(: �ل�ساحبي يف فقه �للغة و�سنن �لعرب يف كالمها - 
حتقيق: م�سطفى �ل�سوميي، مطبعة موؤ�س�سة بدر�ن للطباعة و�لن�رص، بريوت �ض 61-60.

)57( �نظر ت�سنيف �لعلوم عند �لتهانوي يف »ك�ساف ��سطالحات �لفنون و�لعلوم«.
)58( �سيبويه )�أبو ب�رص بن عثمان بن قنرب( )1983م(: �لكتاب، حتقيق: عبد�ل�سالم حممد هارون، عامل 

�لكتب، بريوت 303/4.
)59( Jeffrey، Arther )1938(: The Foreign Vocabulary of Qur'an; 

Gaekwad's Oriental Series، 79، Barodeض� Oriental Institute.
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الأحو�ل  در��ستهم  عند  و�للغويني  �لنحاة  د�ستور  �ملعرب  مبو�سوع  �ملتعلق  �سيبويه  ن�ض  �عترب   )60(
»�الأعجمي«.

)61( �سيبويه: �لكتاب: ج 303/6.
)62( �مل�سدر نف�سه 304/4.

)63( �مل�سدر نف�سه.
)64( �مل�سدر �ل�سابق نف�سه.

)65( �مل�سدر نف�سه.
)66( �نظر �جلو�ليقي: كتاب �ملغرب، �ض 35.

)67( ففي كتاب ��ستقاق �أ�سماء �لقبائل يذكر �بن دريد �أن ��سم »همي�سع بن عمرو لي�ض با�سم �رصياين 
�لوقت  مرور  مع  ون�سيت  �أهملت  قد  �أفعال  من  ��ستقت  قد  كانت  �الأ�سماء  تلك  مثل  �إن  بل 

وماتت« )�نظر: �بن دريد: �جلمهرة يف �للغة، ج 372/3(.
متعددة،  باألو�ن  �مللون  �ملربع  �الآجر  من  نوع  وهو  �لباء(  )بك�رص  »�الآِب�ض«  لفظ  ذلك  مثال   )68(
ي�ستخدم يف تزيني فناء �ملنزل، �لذي ت�ساربت �الآر�ء يف م�رصه هل �ليونانية �أم �لرومية، �أم �لعربية 
عند من قرنوه بلفظ »حب�ض« وهو �ملرء �لذي ياأكل طعام �لرجل ويجل�ض على مائدته ويزينه 

)�نظر م�ستدرك �لتاج - مادة »ح ب �ض«(.
)69( فقد روى �جلو�ليقي عن �بن �ل�رص�ج قوله: »مما يحذر منه كل �حلذر �أن ي�ستق من لغة �لعرب 
ل�سيء من لغة �لعجم، فيكون مبنزلة من �دعى �أن �لطري وِلَد من �حلوت« )�جلو�ليقي: �ملعرب 

�ض 51(.
)70( �نظر �سيبويه: �لكتاب 243/3.

)71( �لكفوي )�أبو �لبقاء( )1987(: �لكليات - �إعد�د: عثمان دروي�ض و�سليمان �مل�رصي - �لطبعة 
�الأوىل: موؤ�س�سة �لر�سالة - بريوت. �لكليات، ج 179/1.

)72( �جلو�ليقي: �ملعرب.
)73( �سيبويه: �لكتاب 305/4.

)74( Anagyris.
)75( Gentiana.
)76( Kephale.
)77( Centur.

)78( �سيبويه: �لكتاب 306/4، و�جلو�ليقي: �ملعرب �ض 50.
)79(Petroselinum.
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)80( phyllon.
)81( Sandaroc.
)82( Storax.
)83( Crtes.
)84( Chyme.
)85( Sumach.
)86( Hpposelinon.
)87(  Hepericum.
)88( Discorides.
)89( Epidemia.
)90( Thymus.
)91( Aristolochia.
)92( Androphixys.
)93( Taraxcum. 
)94( Storax.
)95( Carvia.
)96( Endiva.

)97( برر �للغويني هذ� �لتغيري، بكون �لالم ال تتقدم �لفعل �لرباعي �إال يف �لفعل »جللج«.
)98( للغر�ض �ل�سابق نف�سه.

)99( �نظر �جلو�ليقي: �ملعرب - �ض 56.
         + �ض �ض 278-75.

مادة  �نـظر:  �أيـ�سًا،  »�سوجـان«  بـ  ب  تعـرَّ قد  �أنها  ويرى  �لعـرب،  لـ�ســان  منـظـور:  �بـن   )100(
)�ض. و. ج(.

)101( �ل�سحاح: مادة )ب د د(.
�لدين  حميي  حممد  �أبياته:  و�رصح  غريبه  و�سبط  حققه  �لكاتب،  �أدب  )1963م(:  قتيبة  �بن   )102(

عبد�حلميد - �لطبعة �لر�بعة: مطبعة �ل�سعادة، م�رص، �ض �ض 252-251.
�نظر:  �مل�سوتات.  يف  �الإبد�ل  من  �لنوع  هذ�  ح�سول  �إىل  للتنبيه  �سيبويه  �أورده  �ملثال  هذ�   )103(

�لكتاب 306/4.
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)104( �سيبويه: �لكتاب 304/4.

)105( �سيبويه: �لكتاب 303/4.
)106( �جلو�ليقي: �ملعرب 57.

)107( �ل�سيوطي: �ملزهر 287/1.
)108( �لتهانوي: ك�ساف ��سطالحات �لفنون و�لعلوم، �ض 204.

�لقر�ض  1138/1. عن  �لقامو�ض �ملحيط - مادة )خندق( - ج  �لفريوز�آبادي )1999م(،   )109(
�ملمغنط.

)110( طوبيا �لعني�سي )1965م(: تف�سري �الألفاظ �لدخيلة يف �للغة �لعربية، �لقاهرة، �ض 25. 
)111( قال �هلل تعاىل: »�لذين يرثون �لفردو�ض هم فيها خالدون« )�سورة �لكهف �آية 107(.

)112( �لفريوز�آبادي - مادة )زخرف( - �مل�سدر �ل�سابق نف�سه )قر�ض( 1054/1.
)113( وقد �أ�سار �خلفاجي �إىل �لعديد من �ملعربات �لتي طر�أ تغيري على دالالتها �الأ�سلية. �نظر: �سفاء 

�لغليل، �ض 23.
)114( بل �إن من �لقد�مى �ملتاأخرين من �سكك مطلقًا يف فائدة م�سنفات »�ملعرب« �لقدمية، و�تهمها 
�سنة  )�ملتوفى  با�سا«  كمال  »�بن  )�نظر:  �الأعجمية  �لكلمة  حتقيق  يف  »�لتوهم«  بـ  جميعًا 
حامد  وحتقيق:  در��سة  �الأعجمية«  �لكلمة  تعريب  »حتقيق  �ملعنون:  م�سنفه  يف  940هـ( 

�سادق قنيبي )1988م(، �لل�سان �لعربي، �لعدد 31، �ض �ض 149-97(.
)115( �نظر: جو�د ح�سني �سماعنه )1996م(: ظاهرة �لتعريب �للفظي و�أثرها يف �ملعجم �ملخت�ض، 

�لل�سان �لعربي، �لعدد 42، دي�سمرب، �ض 217.
�لعربي،  �لفكر  د�ر  و�حلديث،  �لقدمي  يف  �لتعريب  )1990م(:  عبد�لعزيز(  )حممد  ح�سن   )116(

�لقاهرة.
)117(  من �لنتائج �لتي ترتبت عن هذ� �جلهل:

- �حلكم على كل لفظة �أتت من �ل�رصق باأنها لفظة فار�سية، وغالبًا ما تكون �رصيانية �أو �آر�مية �أو غري 
ذلك من لغات �ل�رصق.

- عدم �لتمييز بني �للغتني »�لالتينية« و»�ليونانية« وو�سفهما معًا بو�سف »�لرومي« �أو »�لرومية«.
لفظ  تن�سب  �الأوىل  �بن عبا�ض  فهناك رو�يتان عن  لغتني خمتلفتني،  �إىل  �أحيانًا  �لدخيل  �للفظ  ن�سبة   -

»طه« �إىل �حلب�سية، و�لثانية ترده �إىل �للغة �ل�رصيانية.
)118( �أ�سال مو�سوع �ملعجم �لتاريخي �لعربي �لكثري من �حلرب، وخ�س�ست له �لعديد من �مللتقيات، 
يف حني مل ينجز منه �سوى جزء �سغري منذ عقود عدة من طرف �مل�ست�رصق �الأملاين »في�رص« 
�إىل وقت  �لكبري  �إمتام م�رصوعه  �إرجاء  �إىل  1949م  �لذي دفعته ظروف تاريخية قاهرة �سنة 
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�لعربي  �ملعجم   :)1987( )�أ(  في�رص  �نظر:  �أمنيته.  حتقيق  قبل  و�فته  �ملنية  �أن  غري  الحق، 
�لتاريخي، �لق�سم �الأول، ن�رص جممع �للغة �لعربية بالقاهرة.

)119( تر�جع �أي�سًا مقرتحات »عبد�لعزيز بن عبد�هلل« )1975م(: �لتعريب وم�ستقبل �للغة �لعربية، 
من�سور�ت �ملنظمة �لعربية للرتبية و�لثقافة و�لعلوم، �ض �ض 39-37 + 126-121.

)120( �نظر مثاًل: عبد�لكرمي خليفة )1984م(: نحو معجم موحد الألفاظ �حل�سارة، جملة جممع �للغة 
�لعربية �الأردين، �لعدد 53، فرب�ير، �ض �ض 175-174.

ل �لقول يف مر�حل بنائه �مل�سطلحي »م�سطفى �ل�سهابي« )1965م( �مل�سطلحات �لعلمية  )121( ف�سَ
يف �للغة �لعربية يف �لقدمي و�حلديث، ط 2. مطبوعات �ملجمع �لعمي �لعربي بدم�سق، �ض 

�ض 147-141.
)122( جو�د ح�سني �سماعنة )1995م - �أ -(: تطوير منهجية و�سع �مل�سطلح �لعربي، وبحث �سبل 

ن�رص �مل�سطلح �ملوحد و�إ�ساعته. �لل�سان �لعربي، عدد 39، �ض �ض 305-304.
)123( من هاته �لدر��سات �جلادة، هناك: رفائيل نخلة �لي�سوعي )1929م(: غر�ئب �للغة �لعربية، 
�لفار�سية  �الألفاظ  )1908م(:  )�أدي(  و�سري  بريوت.  �لكاثوليكية،  �ملطبعة  �لثانية،  �لطبعة 
�ملعربة، د�ر �لعرب، �لفجالة. وبرج�سرت��رص )1929م(: �لتطور �لنحوي، مطبعة �ل�سماح. 
�لقاهرة،  جامعة  �الآد�ب،  كلـية  جمـلة  �لعـربية،  �للغـة  يف  �لدخيـل  علي:  ح�سنـني  وفوؤ�د 
�ل�سابق،  �ملرجع  نف�ض  )1965م(:  �حللبي  �لعني�سي  وطوبيا   .12-11-10 �ملجلد�ت 

باالإ�سافة �إىل ما �سبق �أن �أ�رصنا �إليه من در��سات تدخل يف هذ� �الإطار.
)124( عبد�حلق فا�سل )1970/ 1971/ 1972/ 42/ 1976/ 1977م(: دخيل �أم �أثيل؟ - جملة 

�لل�سان �لعربي.
)125( عبد�لعزيز بن عبد�هلل )1970م(: وحدة �للغات يف علم �ل�سيمياء وعلم �ل�سوتيات و�ال�ستقاق 

- �لل�سان �لعربي )عدد 7 ج 17-5/1(.
14 ج  �لعربي - عدد  )�لل�سان  �الإن�سانية  �للغات و�أبعاده  بنعبد�هلل )1976م(: تد�خل  - عبد�لعزيز 

.)10-7/1
- عبد�لعزيز بن عبد�هلل )1978م(: وحدة �للغات: مظاهر �لوحدة و�لت�سابه بني �لل�سانيات �لعربية 

و�الإجنليزية )�لل�سان �لعربي - عدد 16 ج 108-83/1(.
- عبد�لعزيز بن عبد�هلل )1979م(: �للغة �لعربية و�آثارها ور�ء �ملحيط �الأطلنطيكي )�لل�سان �لعربي - 

عدد 17 ج 16-5/1(.
)126( طبعة 1977م.

)127( جممع �للغة �لعربية بالقاهرة )1963م(: �ض 83، وقد �سدر �لقر�ر يف �جلزء �الأول.
)128( عبد�ل�سبور �ساهني )1986م(، �ض 315.
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)129( �مل�سدي )عبد�ل�سالم( )1984م(: »قامو�ض �لل�سانيات« )عربي - فرن�سي/ فرن�سي - عربي(، 
مع مقدمة يف علم �مل�سطلح، �لد�ر �لعربية للكتاب، تون�ض، �ض 28.

)130( لقد �أتى عبد�ل�سبور �ساهني على ذكر جمموعة من هاته �مل�سطلحات، منها:

         عبد�ل�سبور �ساهني )1986م(: �ض 306.
           وقد �سجل معجم »Le Petit Robert« تاريخ دخول لفظ »Magasin« �إىل �للغة �لفرن�سية 

يف �لقرن �خلام�ض ع�رص �مليالدي، وهو ماأخوذ من »خمازن« جمع »خمزن«.
-           P. Rovert )1991(، Dictionnaire de La langue française، alphabétique 

et analogique. R/ A Rey et J. Rey Debove- Paris - Le Rovert.
)131( - جممع �للغة �لعربية بالقاهرة )1963م(: �ملرجع �ل�سابق نف�سه.

بيبليوغرافي� اأهم امل�ص�در واملراجع املعتمدة يف البحث

- �أبو حيان �الأندل�سي )1984-89م(: �رت�ساف �ل�رصب من ل�سان �لعرب، حتقيق: م�سطفى �أحمد 
�لنما�ض، �لقاهرة.

- �أزهري )�ل( )�أبو من�سور( )1964م(: تهذيب �للغة، حتقيق: عبد�ل�سالم حممد هارون، م�رص.
- �بن دريد )د.ت(: »جمهرة �للغة«، د�ر �سادر، بريوت )طبعة جديدة باالأوف�ست(.

�لعربية  �ملنظمة  من�سور�ت  �لعربية،  �للغة  �لتعريب وم�ستقبل  )1975م(:  )عبد�لعزيز(  �بن عبد�هلل   -
للرتبية و�لثقافة و�لعلوم.

�لعرب يف كالمها، حتقيق:  و�سنن  �للغة  فقه  �ل�سحابي يف  )1963م(:  �للغوي  �أحمد  فار�ض  �بن   -
م�سطفى �ل�سوميي، مطبعة موؤ�س�سة بدر�ن للطباعة و�لن�رص، بريوت.

االأ�صل العربي
�أمري �لبحر

عرق �ل�سو�ض
�لغول

د�ر �ل�سناعة

ال�صورة االأجنبية
Amiral
Aleazur

Alecohol
Arsenal

النطق العربي املع��رش
�أمري�ل
كازوزة
�لكحول

تر�سانة )....(
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�لقاهرة،  هارون،  عبد�ل�سالم  حتقيق:  �للغة«،  »مقايي�ض  معجم  )1366هـ(:  )�أحمد(  فار�ض  �بن   -
م�رص.

- �بن قتيبة )1963م(: �أدب �لكاتب - حققه و�سبط غريبه و�رصح �أبياته: حممد حميي �لدين عبد�حلميد، 
�لطبعة �لر�بعة: مطبعة �ل�سعادة، م�رص.

- �بن كمال با�سا: »حتقيق تعريب �لكلمة �الأعجمية« در��سة وحتقيق: حامد �سادق قنيبي )1988م(، 
�لل�سان �لعربي، �لعدد 31.

- �بن مر�د )�إبر�هيم( )1993م(: �ملعجم �لعلمي �لعربي �ملخت�ض حتى منت�سف �لقرن �حلادي ع�رص 
�لهجري، �لطبعة �الأوىل، د�ر �لغرب �الإ�سالمي، بريوت.

- �بن منظور )1999م(: ل�سان �لعرب، مكتبة �ملعاجم و�لغريب و�مل�سطلحات )قر�ض ممغنط(، مركز 
�لرت�ث الأبحاث �حلا�سب �الآيل، عمان، �الأردن.

�إجنليزي  �إجنليزي/   - )عربي  �حلديث  �للغة  علم  م�سطلحات  معجم  )1983م(:  و�آخرون  باكال   -
- عربي(، �لطبعة �الأوىل، مكتبة لبنان. - بركة )ب�سام( )1985م(: معجم �لل�سانية )فرن�سي - 

عربي( )مع م�رصد �ألفباظي باالألفاظ �لعربية(، من�سور�ت جرو�ض بر�ض، طر�بل�ض، لبنان. 
�لعربية(،  باالألفاظ  �ألفبائي  �لل�سانية )فرن�سي - عربي( )مع م�رصد  بركة )1985م(: معجم  ب�سام   -

من�سور�ت جرو�ض بر�ض، طر�بل�ض، لبنان.
- ب�سي�سي )جمال �لدين( )1995م(: جامع �لتعريب بالطريق �لقريب، تلخي�ض: �لتذييل و�لتكميل 
�ل�سباعي حممد  تقدمي  �أر�سالن،  قرة  دونال  ن�سوحي  بالدخيل. حتقيق:  �لتلفظ  ��ستعمل يف  ملا 
�ل�سباعي، ط 1، �لقاهرة. بوب م�سعود )1982م(: �أثر �لدخيل على �لعربية �لف�سحى يف ع�رص 

�الحتجاج، من�سور�ت وز�رة �لثقافة و�الإر�ساد �لقومي، دم�سق.
�إجنليزي - عربي(، جملة  �لل�سانيات )فرن�سي -  - بوها�ض - كيوم - كولوغلي )1992م(: معجم 

�لتو��سل �لل�ساين، �ملجلد �لر�بع، �لعدد �لثاين.
- تهانوي )�ل( )�لهندي( )1972م(: ك�ساف ��سطالحات �لفنون و�لعلوم، حتقيق: لطفي عبد�لبديع، 

�لهيئة �مل�رصية �لعامة للكتاب، �لقاهرة.
- جابري )حممد عابد( )1996م(: حول ق�سايا �لتعليم و�لتعريب )لقاء مع �لباحث(، جملة: تعريب 

�لتعليم و�ملحيط. يف �نتظار �لقر�ر، �لعدد �لر�بع.
�لقاهرة، مادة  �أحمد عبد�لغفور عطار،  �للغة، تقدمي:  - جوهري )�ل( )1377م(: معجم �سحاح 

)ع ر ب(.
- ح�سن )حممد عبد�لعزيز( )1990م(: �لتعريب يف �لقدمي و�حلديث، د�ر �لفكر �لعربي، �لقاهرة.

- خطيب )�ل( )�أحمد �سفيق( )1996م(: �ملو��سفات �مل�سطلحية وتطبيقاتها يف �للغة �لعربية، ندوة: 
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�إد�رة �لثقافة،  �للغة �لعربية وحتديات �لقرن �لع�رصين، �ملنظمة �لعربية للرتبية و�لثقافة و�لعلوم، 
تون�ض.

�لعربية  �للغة  جممع  جملة  �حل�سارة،  الألفاظ  موحد  معجم  نحو  )1984م(:  )عبد�لكرمي(  خليفة   -
�الأردين، �لعدد 53، فرب�ير.

- خوري )�سحادة( )1988م(: تعريب �لتعليم �لطبي و�ل�سيديل يف �لوطن �لعربي، �لل�سان �لعربي، 
�لعدد 30.

- ديد�وي )�ل( حممد )1993م(: �لتعريب و�لرتهيب، �لعربية و�ملغرب �لعربي، �لل�سان �لعربي، ع: 
.37

�لنباتي، حتقيق  �لقامو�ض  �لنبات -  �أحمد بن د�ود( )1953م(: كتاب  )�أبو حنيفة  - دينوري )�ل( 
�لق�سم �الأول: برنهارد لوين )Bernhard Lewin( - �أب�ساال.

- �سماعنة )جو�د ح�سني )1995م - �أ -(: تطوير منهجية و�سع �مل�سطلح �لعربي، وبحث �سبل ن�رص 
�مل�سطلح �ملوحد و�إ�ساعته، �لل�سان �لعربي، عدد 39.

- �سماعنة )جو�د ح�سني( )1996م(: ظاهرة �لتعريب �للفظي و�أثرها يف �ملعجم �ملخت�ض، �لل�سان 
�لعربي، �لعدد 42، دي�سمرب.

عامل  هارون،  حممد  عبد�ل�سالم  حتقيق  �لكتاب،   :)1983( قنرب(  بن  عثمان  بن  ب�رص  )�أبو  �سيبويه   -
�لكتب، بريوت.

- �سيوطي )�ل( جالل �لدين )د.ت(: �لزهر يف علوم �للغة و�أنو�عها، �رصح و�سبط جاد �ملوىل ورفيقه، 
د�ر �إحياء �لكتب �لعربية، �لبابي �حللبي مب�رص.

�لعربي،  �لل�سان  جملة  عربي(،   - )�إجنليزي  �للغة  علوم  معجم  )1977م(:  )عبد�لر�سول(  �ساهني   -
�ملجلد �خلام�ض ع�رص، �لعدد �لثاين.

- �ساهني )عبد�ل�سبور( )1986م(: �لعربية لغة �لعلوم و�لتقنية، �لطبعة �لثانية، موؤ�س�سة �لر�سالة. 
- �سكري في�سل )1975م(: عو�ئق يف طريق �لتعريب، جملة �ملعربة، مار�ض.

 ،2 �لقدمي و�حلديث، ط  �لعربية يف  �لغة  �لعلمية يف  - �سهابي )م�سطفى( )1965م(: �مل�سطلحات 
مطبوعات �ملجمع �لعلمي �لعربي بدم�سق.

للطباعة  �لعربية  �لنه�سة  د�ر  �لعربية،  �للغة  ق�سايا  من  �لعرب:  كالم  )1976م(:  )ح�سن(  ظاظا   -
و�لن�رص، بريوت.

- فر�سي )�آل( �لفهري )عبد�لقادر( )1996م(: عربية �لنمو و�ملعجم �لذهني، جملة: �أبحاث ل�سانية، 
مج 1، �لعدد 1 مار�ض.

)1967م(:  )�أ(  في�رص   - �الإلكرتونية.  �لن�سخة  �ملحيط،  �لقامو�ض  )1999م(:  )�ل(  فريوز�آبادي   -
�ملعجم �لعربي �لتاريخي، �لق�سم �الأول، ن�رص جممع �للغة �لعربية بالقاهرة.
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- كارم �ل�سيد غنيم )1989م(: �للغة �لعربية و�لنه�سة �لعلمية �ملن�سودة، عامل �لفكر.
- كفوي )�ل( )�أبو �لبقاء( )1987م(: �لكليات، �إعد�د: عثمان دروي�ض و�سليمان �مل�رصي، �لطبعة 

�الأوىل، موؤ�س�سة �لر�سالة، بريوت. �لكليات.
- جممع �للغة �لعربية �لقاهري )1972م(: �ملعجم �لو�سيط )من �إخر�ج: �إبر�هيم �أني�ض - عبد�حلليم 

منت�رص - عطية �ل�سو�حلي - حممد خلف �هلل �أحمد( - )جز�آن(، �لطبعة �لثانية.
- م�سدي )عبد�ل�سالم( )1984م(: »قامو�ض �لل�سانيات« )عربي - فرن�سي/ فرن�سي - عربي(، مع 

مقدمة يف علم �مل�سطلح، �لد�ر �لعربية للكتاب، تون�ض.
�لتعريب  تن�سيق  مكتب   - �لفكر.  عامل   - و�لتعريب  �لرتجمة  �آفاق  )1989م(:  )جناة(  مطوع   -

)1976م(: »�سالحية �للغة �لعربية للتعليم �جلامعي«، جملة �لل�سان �لعربي، �ملجلد 13.
در��سات  مركز  �لعربي،  �ملغرب  يف  �لعربية  و�لقومية  �لتعريب  )1986م(:  �أحمد  معو�ض  نازيل   -

�لوحدة �لعربية.
- ودغريي )�ل( )عبد�لعلي( 01989م(: من ق�سايا �ملعجم �لعربي يف كتابات �بن �لطيب �ل�رصقي، 

�لرباط، من�سور�ت عكاظ.
�ملعاجم  )م�سطلحية  �لعربية  م�سطلحية  ومعامل  �مل�سطلح  توليد  �آليات  )2005م(:  يعبودي خالد   -
�لل�سانية �لثنائية و�ملتعددة �للغات منوذجًا( - �أطروحة دكتور�ه دولة - مرقونة بكلية �الآد�ب 

و�لعلوم �الإن�سانية، ظهر �ملهر�ز، فا�ض.
-      Jeffrey، Arther )1938(: The Foreign Vocabulary of Qur'an; Gaekwad's 

Oriental Series، 79، Barode، Oriental Institute.
-   Robert. P. )1991(، Dictionnaire de La langue française، alphabétiue 

et analogiue - R/ A Rey et J. Rey Debove - Paris - Le Robert.

*  *  *
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الرتاث بني حركة الداللة وا�سرتاتيجية املوقف

قراءة يف اآليات الوعي النقدي املعا�رص

عبدالنا�صر هالل)*(

 ، االنتماء  داللة   – اللغوي  حتليلها  خالل  من  »الرتاث«  كلمة  تطرح 
والقراآن  العربية  اللغة  الكلمة يف  اللغوي الأ�صل  التحليل  اإن  واالت�صال، حيث 
الكرمي له داللته اخلا�صة يف التعريف .مبفهوم الرتاث عند العرب)1( و»يف االأ�صل 
اللغوي تاأتى اإيحاءات االت�صال الزمني بني االأجيال ، ومعنى التالزم الع�صوي 
الذي ال مفر منه ، كما تاأتى ظالل معان تت�صل بفكرة االنتماء القومي ووحدة 
اجلماعة ، و�رضيان املا�صي يف احلا�رض ، بل اإن هذا احلا�رض قد يتم له بعث حقيقي 
من خالل هذا املا�صي«)2(، فاحلا�رض يقب�ض على املا�صي من خالل معامله احلية ، 
وامل�صتقبل ي�صم بني جوانحه كاًل من احلا�رض واملا�صي وي�صتفيد منهما » وهكذا 
يكون تداخل املعرفة بني الب�رض وتبادل املواقع بني النا�ض ، ما�ض كان حا�رضاً، 
وحا�رض ي�صبح ما�صيًا ، وم�صتقبل مير باحلا�رض وي�صتقر يف املا�صي، وتراث يقرتن 

باالأقطاب الزمنية الثالثة ويبقى مع االأيام ببقاء االإن�صان)3(.

ال�صلف  من  معنوي  اأو  مادي  ماهو  انتقال  يعنى  »الرتاث«  كان  واإذا 

)*( باحث مصري.
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للخلف،اأو هو ما خلفه لنا ال�صلف من اآثار علمية وفنية واأدبية ، مما يعد نفي�صا 
نظرة  ينبثق من خالل  مل  منه  املوقف  فاإن  الع�رض وروحه)4(  تقاليد  اإىل  بالن�صبة 
اأو انتماء قبلي متحم�ض ، خا�صة واأنه اأخذ مكانه فى جمال الدرا�صات  عاطفية 
معه  والتعامل  منه  املوقف  واأ�صبح   ، االإن�صانية  العلوم  اأنواع  �صتى  يف  احلديثة 

يعتمدان على روؤى مو�صوعية ، حتدد وجوده الفاعل يف حياتنا اجلديدة .

يف  وجعلوه  »بالرتاث«  العلماء  اهتم  االجتماعية  الدرا�صات  جمال  ففي 
�صياق توجهاتهم ، وتبواأ مكانه يف جمال درا�صتهم ، فهو عندهم يعني »النظم 
والعادات والتقاليد التي انتقلت من جيل اإىل جيل وا�صتقرت يف املجتمع .....
وحتى وقت قريب جدا كانت كلمة وراثة Heredity تعني االنتقال من جيل 
اإىل جيل بالطريق البيولوجي كاأن تتوارث االأجيال املختلفة �صمة ج�صمية معينة 
االنتقال  على  تدل   Heritage كلمة  كانت  بينما  ال�صالالت  من  �صاللة  متيز 
بالطريق االجتماعي اأي انتقال �صمة ثقافية اأو نظام ثقايي  اأو عادة اأو تقليد من 
جيل اإىل جيل عن طريق التعليم والتعلم والتمرين ، وت�صمى الرتاث ولكن منذ 
الوراثة على  اأو   Heritage العلماء يطلقون كلمة  اأ�صبح كثري من  عدة �صنوات 
كال النوعني ويتحدثون عن الوراثة احليوية والوارثة االجتماعية اأو الثقافية ... 
والرتاث االجتماعي ظاهرة اإن�صانية بحته الأنه يتلخ�ض يف ثقافة مدخرة مرتاكمة 
عن االأجيال املختلفة تنتقل من جيل الآخر لي�صيف اإليها وينقلها بدوره اإىل اجليل 

القادم)5(.

اأما يف ميدان علم النف�ض »فاإن بع�صًا من نظرياته ت�صتمد من الرتاث واحدة 
ال�صلوك االإن�صاين وحتديد اجتاهـاته«)6(  التى يقوم عليها تف�صري  الفر�صيات  من 
فقد الحظ  »�صيجموند فرويد« اأن احلـلم يك�صف عن م�صـامني ال ميكن ردها 
اإىل احلياة النا�صجة بو�صفها م�صدراً لها ، ولكن النظرة اإىل الرتاث البد اأن توؤخذ 
 : بقوله  فيقرر   ، احللم  الوقوف على عامل  فعااًل يف  بو�صفه عاماًل  االعتبار  يف 
»يتعني علينا اأن نعد هذه امل�صامني جزءا من الرتاث القدمي الذي اآل اإىل الطفل 
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ما  اأية خربة معينة .وجند  قبل  العامل  اإىل  الذي يجلبه معه   ، االأ�صالف  من خربة 
يوازي هذه املواد اخلا�صة بالن�صوء النوعي يف اأقدم اأ�صاطري االإن�صان وفى العادات 

املتبقية)7(.

يرتبط  اأن  ميكن  ال  فرويد  عند   – الفرد  لدى  الال�صعور–  فمخزون 
بعمره الق�صري ، فهو اأكرب منه ، يعود اإىل حلظات ت�رضب بجذورها يف اأعماق 
اأحد  »يوجن«  اهتم  وقد  الفرد.  الوعي  يف  امل�صتقر  املا�صي  عطاء  الأنه  املا�صي، 
تالميذ فرويد – بنظرية اأ�صتاذه ، فاأخذ يعمقها ، واأ�صبح الرتاث عنده – اأحد 
ثالثة  اإىل  االإن�صان  لدى  ال�صلوكي  املحتوى  ق�صم  حيث  ؛  نظريته  مرتكزات 
اأنواع هي :  ال�صعور والال�صعور الفردي والال�صعور اجلماعي)8(. واهتم يوجن 
بدرا�صة االأ�صاطري والدين والرموز القدمية والطقو�ض وعادات ال�صعوب البدائية 
وا�صتطاع اأن يخل�ض اإىل نتيجة ترى اأن �صخ�صية الفرد نتاج ووعاء يحتوى على 
تاريخ اأ�صالفه ، واالأ�صاطري والتقاليد القدمية من جيل اإىل اآخر)9(، و»هذا الرتاث 
ال�صورة نف�صها مرة بعد مرة يف االأحالم واالأ�صاطري  املتوارث يف�رض تردد هذه 

والفن التخيلي«)10(.

واإذا كانت الدرا�صات االإن�صانية احلديثة – كعلم االجتماع وعلم النف�ض 
من  كثرياً  فاإن   ، اجلديدة  للحياة  واأهميته  للرتاث  مفهومها  عن  ك�صفت  قد   –
املفكرين واالأدباء والنقاد والدار�صني العرب قد تعددت مفاهيمهم له ، واأ�صبح 
– من زاويته ووعيه باملا�صي واحلا�رض،  – بو�صفه مفهومًا  اإليه  كل منهم ينظر 
يقف  حتى   – واملتقاربة  املتعددة  املفاهيم  لهذه  نتعر�ض  اأن  الدرا�صة  واآثرت 
اإىل  ي�صري  هارون  ال�صالم  عبد  فاالأ�صتاذ   ، معطياته  بكل  املفهوم  على  القارئ 
مفهومه للرتاث على اأنه »الرتاث الفكري املتمثل يف االآثار املكتوبة ، املوروثة، 

التي حفظها التاريخ كاملة اأو مبتورة ، فو�صلت اإلينا باأ�صخا�صها«)11(.

مفهومه  يف   – هارون  عبدال�صالم  االأ�صتاذ  اأن  نلحظ  ال�صياق  هذا  وفى 
للرتاث – قد اقت�رض على االآثار املكتوبة ، املنقولة اإلينا عن طريق التدوين ، وقد 
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يف  يتمثل  الذي   ، ال�صعبي  الرتاث  كعنا�رض  الرتاث  م�صادر  من  م�صدراً  اأغفل 
املواويل ، وال�صري ال�صعبية ، واالأمثال ، واملراثي التي انتقلت عن طريق الرواة 
– يك�صف عن  – وميثل هذا امل�صدر الرتاثي موروثا جماعيا  ال�صفهي  – النقل 
القوام الثقايف والقيمي ، الذي يحكم دائرة ال�صعب ، على الرغم مما ي�صيب هذه 
العنا�رض من حذف وزيادة ، كما اأن »الكاتب العربي املعا�رض اأكرث ارتباطا بثقافته 
اليومية   بطريقة طبيعية يف حياته  يعاي�صها  اإنه  اإذ   ، الف�صيحة  بثقافة  منه  ال�صعبية 
واإح�صا�صه   ، العري�صة  ال�صعبية  باجلماهري  ارتباطه  اإىل  بها  اهتمامه  يعود  كما 

مباأ�صاتها«)12(.

والرتاث »عند زكى جنيب حممود ياأخذ الوجهة ذاتها ، التي تتمثل يف 
اإ�صقاط بع�ض اجلوانب الرتاثية – عنا�رض الرتاث ال�صعبي – فيقول :

فالرتاث كتب وفنون وغري ذلك من هذا   ، اأنت  ت�صنعه  ما  الرتاث هو كل  »اإن 
اجل�صم املكتوب املوروث ، لكنك �صتقروؤه لت�صتخرج منه ما ت�صتطيع بوجهة النظر التى 
تريدها اأنت ، دون اأن يفر�ض نف�صه عليك ...... لك اأن تختار منه ما �صئت �صواء اأكان 
 ، اأمامك  مما  نقال  الناجت  اأو  احلا�صل  يكون  ال  حتى  معه  تتفاعل  ثم  نحواً  اأم  نرثاً  اأم  �صعراً 
بل ح�صيلة تولدت من التفاعل بينك وبينه ..... اإن القيمة تتولد من التفاعل بني الذات 

املدركة وال�صيء املدرك«)13(.

حر�ض الدكتور زكى جنيب حممود على قيمة العالقة بني املا�صي واحلا�رض 
– من خالل مفهومه للرتاث – حيث يوؤكد اأهمية الوجود يف عمق املعا�رضة ، 
ال الوجود على هام�صها ، فالذات حركة وفعل من خالل اإرادتها وقدرتها على 
بالرتاث  فالوعي  ؛  الرتاث  فعالية  اأمام  فاعلة  ، وهى  والتف�صري واالإ�صافة  التاأمل 
التي  االأ�صا�صية  العوامل  اأحد  »يعد  له  ال�صحيح  الفهم  اأن  كما   ، للرتاث  اإ�صافة 

تك�صف عن مدى حر�ض االأديب على معنى املعا�رضة يف تراثه«)14(.

اأما الدكتور يو�صف عزا لدين فقد حر�ض – يف مفهومه للرتاث – على 
طريف العالقة – الرتاث من جهة واملعا�رضة من جهة اأخرى ، حيث مزج الرتاث 
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باحلا�رض ، من اأجل ن�صوء قيم جديدة ، فالرتاث عنده فاعل يوؤثر ويتاأثر ، وهو 
العامل الفعال يف تطوير حياة االأمة ، مبا ينطوي عليه من طاقات موؤثرة حتفظ 
االأمة من ال�صياع واالندثار ، يقول: »اإن الرتاث احل�صاري لكل اأمة هو العامل الفعال 
يف تطوير حياة تلك االأمة ، ميدها بالقوة املعنوية والثقة بالنف�ض ، ويحفظها من الذوبان 

وال�صياع واالندثار«)15(.

الرتاث عند يو�صف عز الدين قدرة هائلة ، وطاقة دافعة يف اجتاه امل�صتقبل، 
املا�صي ميتزج باحلا�رض فى عالقة جدلية ، من هذا املنعطف ت�صتطيع االأمة �صاحبة 
هذا الرتاث احلي – اأن تنه�ض ح�صاريا الأن »تراث اأي اأمة هو امل�صكل حل�صارتها ، 

واأحد �صياقاتها االأ�صا�صية«)16(.

اإىل قدرة  الرتاث والوريث ،حيث ت�صري  العالقة بني  قا�صم  �صيزا  وتوؤكد 
املوروث  بني  العالقة  »اإن  فتقول:  احلا�رضة  باللحظة  االمتزاج  على  الرتاث 
املعا�رضة ، فالرتاث كحقيقة واقعة  العربية  الثقافة  اإ�صكالية  والوريث هي ق�صية 
متمثلة يف النفو�ض، يفقد بعده التاأريخى املتعاقب ويكت�صب بعداً مكانيًا تراكميًا، 

ويعي�ض يف احلا�رض كوحدة متكاملة يف متناول الوريث«)17(. 

ظل  يف  الرتاث  ملفهوم  تتبعها  خالل  من   – توؤكد  اأن  الدرا�صة  ت�صتطيع 
– اأن امل�صافة لي�صت كبرية بني  الدرا�صات احلديثة وروؤى املفكرين والدار�صني 
الرتاث  اأن  يعلن  اجتاه واحد  تن�صهر جميعها يف  اإذ   ، والتعريفات  املفاهيم  كل 
هو كل ما تراكم من تقاليد ، وعادات ، وخربات ، وفنون ، وجتارب ، وعلوم 
يف �صعب من ال�صعوب – خالل االأزمنة املتعاقبة وهو »جزء اأ�صا�صي من قوامه 
االجتماعي واالإن�صاين وال�صيا�صي والتاريخي واخللقي ، ويوثق عالئقه باالأجيال 
اإجناز  – التي عملت على تكوين هذا الرتاث«)18( ويت�صح الرتاث يف  الغابرة 
الرتاث  معطيات  الن�صهار  حم�صال  االآثار  هذه  »فت�صبح   ، والفنانني  املبدعني 

وموحيات ال�صخ�صية الفردية«)19(.
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كما تتك�صف – من خالل املفاهيم ال�صابقة – رغبة املفكرين والدار�صني 
يف خلق حالة من التفاعل اجلديل بني املا�صي واحلا�رض ، اأو بني الرتاث والواقع، 
اأبعاداً  اإىل الرتاث واال�صتفادة منه ، بحيث يكت�صب  فاأح�صوا ب�رضورة الرجوع 
داللية جديدة .ومل يكن لهذا الرتاث تاريخ معني حتى ت�صتطيع اأن تقول على 
اأي تراث ، فكل ما  لتاريخ  اأنه »لي�صت هناك حدود معينة  اأي   ، تراثا  املرتوك 
خلفه موؤلف من اإنتاج فكرى بعد حياته – طالت تلك احلياة  اأو ق�رضت – يعد 

تراثًا«)20(.

الرتاث لي�ض ح�صداً تراكميًا ملجموعة من اخلربات واملعارف املتنوعة ، 
و�صفحات من الكتب ، لذا البد اأن يخ�صع ملوقف يحدد عالقتنا به من حيث 

القبول والرف�ض.

الرتاث بني الرف�ض والقبول :
االإقامة يف مناخ املعا�رضة ال تعني االن�صالخ عن الرتاث اأو التنكر له ، بل 
تفر�ض على االإن�صان املعا�رض اأن ينظر اإىل اإرثه نظرة جديدة تتخل�ض من العاطفة 
االإن�صانية،  اخلريطة  اكت�صاف موقعه على  واأن يحاول  االأفق،  احلما�صية و�صيق 
واكت�صاف ذاته اجلديدة ، فاأنت »لكي تكون ع�رضيا البد اأن حتدد موقفك من 
الرتاث ، كما اأنك ال ت�صتطيع اأن تف�رض نوعية موقفك من الرتاث اإال من خالل 

فهمك ملغزى هذا الرتاث بالن�صبة لظروف احلياة الراهنة«)21(.

تو�صع  مع  كبرياً  مكانًا  واملعا�رضة  الرتاث  بني  ال�رضاع  ق�صية  تبواأت  لقد 
الغزو اال�صتعماري ، الذي هيمن على اأقطار الوطن العربي كافة ، وجعل �صوت 
الذات  واإثبات  الغزو  مواجهة  يف  رغبة   ، عاليا  واجلديد  القدمي  على  احلديث 
العربية ، فا�صتعلت املعارك الفكرية بني اأن�صار القدمي واأن�صار اجلديد ، و»كان 
النا�ض حني يطلقون ا�صم القدمي يعنون به كل ما ميت ب�صلة اإىل تراثنا ..... بينما 
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كانوا يعنون باجلديد كل طريف طارئ علينا مما هو منقول يف معظم االأحيان 
عن االأوربيني«)22(.

 – القرن  – يف مطالع هذا  الرتاث  املوقف من  تبلور  ال�رضاع  وفى ظل 
حيث راأى االأدباء املحافظون �رضورة االرتداد اإىل الرتاث والتثبت به – الرتاث 
مقدمة  يف  ويقف  احلديثة،  وح�صارته  اال�صتعماري  الغزو  مواجهة  يف   – كله 
هذا الفريق »م�صطفى �صادق الرافعي« الذي يعد من اأبرز املدافعني عن الرتاث 
العربي االإ�صالمي، وكان يرى اأن االأخذ بح�صارة الغرب وثقافته دعوة للزراية 

بالرتاث العربي ، واإ�صاءة للغة القراآن)23(.

اأما اأن�صار الثقافة الغربية فقد رف�صوا موقف املحافظني ، بل و�صل موقف 
اأحدهم – �صالمة مو�صى – اإىل التطرف ورف�ض الرتاث العربي رف�صًا تامًا ، حتى 
اإنه ربط املا�صي باملوت حيث يقول : »عندما تخمد احلياة اأو تهمد يف ال�صعب 
يهفو اإىل املا�صي وتثري ذكرياته فيه ا�صتياقا كما لو كان ي�صتاق اإىل املوت الأن يف 
نفو�ض  ي�صيع يف  املا�صي  املوت  بل هو املوت. وهذا  املا�صي كثري من �صمات 
اأبنائه عقائد يف حني اأن امل�صتقبل يطالب باملنطق والعقل والتزام احلقائق«)24(.

 ، ال�صابقني  التيارين  بني  و�صطى  مرحلة  يخلق  اأن  ح�صني  طه  اأراد  ثم 
، حيث  وم�صامينه  الرتاث  وبني  وثقافتها  الغربية  احل�صارة  بني  يوائم  اأن  فاأراد 
هذا  وتبعه يف  اجلاهلي  لل�صعر  درا�صته  فى  ومدار�صه  الغرب  مناهج  من  ا�صتفاد 
االجتاه عبا�ض حممود العقاد وجماعة الديوان ، الذين طرحوا ت�صوراً للعالقة بني 
ال�صعر والرتاث ، تنطلق من خالل احلر�ض على الرتاث ، يتمثل فى االإطار الفني 

للق�صيدة من ناحية وعالقة ال�صعر و�صلته بع�رضه)25(.

عن  وتخلوا   ، الردة  اأ�صابتهم  ما  �رضعان  االجتاه  هذا  اأ�صحاب  ولكن 
موقفهم الو�صطي  وعادوا اإىل الرتاث ، ينهلون منه ، وي�صتمدون توجهاتهم، بل 
حتول موقفهم اإىل النقي�ض : رف�ض احلداثة والتجديد ، واالأخذ باأ�صباب الع�رضية 
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الفنية ، حيث رف�ض العقاد اأول ديوان ل�صالح عبد ال�صبور )النا�ض يف بالدي(، 
واأحاله اإىل جلنة النرث)26(.

بالرتاث  العالقة  بداأت  الع�رضين  القرن  من  الثاين  الن�صف  بدايات  ومع 
واملوقف منه يخطوان خطوة لالأمام ، تعتمد يف اأ�صا�صها – على االإدراك ملفهوم 
الع�رضية ، حيث املعا�رضة »موقف من االأ�صياء ومن العامل يقفه ال�صاعر اأمام نف�صه 

واأمام احلياة بعفوية واأ�صالة«)27(.

باإ�صهاب ملوقف االأدباء والنقاد واملفكرين  اأن تعر�ض  الدرا�صة  لذا ترى 
الوعي  دائرة  تكتمل  حتى   ، به  العالقة  لكيفية  منهم  كل  وت�صور  الرتاث   من 
 ، به  ال�صحيحة  العالقة  اإطار  على  يده  القارئ  وي�صع   ، وتت�صع  الرتاث  مبفهوم 

خا�صة يف فرتة درا�صة الظاهرة ، التي يتحرك يف اإطارها البحث)28(.

لقد فر�صت املعا�رضة مناخًا يت�صم باجلدل يف ظل م�صرية التطور االإن�صاين، 
وحاولت اأن تعلن عن نف�صها من خالل الروؤى املتعددة ، التي تنبثق من ذوات 
حول  فقط  ق�صري  زمن  اإىل  متتد  فرتة  املعا�رضة  »فلي�صت   ، احلي  بالوجود  حتلم 
الوقت الذي تفكر فيه ، واإمنا هي فرتة حتددها وجهة احل�صارة)29(، ومن خالل 
 ، به  والعالقة  معه  التعامل  وكيفية  الرتاث  اإىل  النظرة  تبلورت  احل�صارة  وجهة 
فهناك من رف�ض الرتاث رف�صًا تامًا على اأ�صا�ض اأنه عامل رئي�ض يف ف�صل االإن�صان 
عن مواكبة ع�رضه ، وال ي�صتطيع الرتاث اأن مينح حياة حقيقية من اأ�صحاب هذا 

الراأي د: زكى جنيب حممود الذي يوؤكد اأنه :

الرتاث  برتنا  اإذا  اإال  معا�رصة  فكرية  حياة  يف  اأمل  »ال 
برتا ، وع�صنا مع من يعي�صون فى ع�رصنا علما وح�صارة 

ووجهة نظر اإلى االإن�صان والعامل)30(.

ومما دفع د. زكى جنيب حممود اإىل هذا الراأي هو اعتقاده باأن املعا�رضة 
وجود  خلق  تفر�ض  الع�رض  حاجة  واأن   ، يلتقيا  اأن  ميكن  وال   للرتاث  نقي�ض 
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املوقف  هذا  اأن  املوؤلف  الحظ  وقد  الرتاث.  على  يعتمد  ال  م�صتقل  ح�صاري 
يتناق�ض مع ما �صقناه يف مفهومه للرتاث)31(.

وهذا املوقف من الرتاث انطلق من غمو�ض العالقة بني الذات واملعا�رضة 
، فاملعا�رضة تبدو »كلمة غام�صة ، فهي رمبا ال تعني ب�صورة معينة كل خ�صائ�ض 

الع�رض بل تلك التي متيز  الع�رض احلايل عن ما�صية«)32(.

وفى ت�صور البحث اأن هذه الروؤية التي تعتمد على اأحادية العالقة روؤية 
فاإذا كنا نرى �رضورة   ، الرتاث ومعطياته  فعااًل وهو االتكاء على  تهمل جانبا 
االأخذ من احل�صارة االإن�صانية املعا�رضة ، فالبد اأن ن�صع الرتاث قريبا من حمورها، 
عالقة  معه  نقيم  واأن   ، الراهنة  التاريخية  املرحلة  متطلبات  �صوء  يف  اإليه  ننظر 
قبواًل  الرتاث  قبول  بني  فرق  وهناك   ، وبرته  اإنكاره  على  تعتمد  ال   ، جديدة 
اأعمى، ي�صلب االإن�صان املعا�رض اإدراكه لواقعه املعي�ض ، وبني رف�صه رف�صا تاما 
الأنه �صلفي وقدمي ، وي�صتحيل االلتقاء بينه وبني املعا�رضة ، اأو اأنه فقد فعاليته منذ 

قرون طويلة.

وهناك فريق ميثل مرحلة فكرية ممتدة ، يعي متطلبات الع�رض ، ويك�صف 
عن موقفه جتاه الرتاث ، ويحدد اأ�ص�ض التعامل معه متجردا من العاطفة والهوى، 
اإذا كان احلا�رض »يقوم على  الع�رض ، وملتزما باملو�صوعية ، حتى  اأبعاد  مدركًا 
الدكتور عز  ن�صتفيد من هذه ونتجنب تلك«)33(.   ، املا�صي وم�صاوئه  حما�صن 
من  املبكرة  املرحلة  فى  الرتاث  مع  التعامل  كيفية  عن  يك�صف  اإ�صماعيل  الدين 

العالقة فيقول :

»اإخال�صنا للرتاث ال يكون  باحتذائه ، اأي ال�صري معه ، 
اأو يف خط مواز له ، ولكن مبواجهته«)34(.

فاالإخال�ض للرتاث لي�ض معنا حماكاة الرتاث اأو اقتفاء خطاه ، الأن احتذاءه 
اأو  وال�صري معه معناه الدخول فى دائرة التقليد، والتقليد ثبات، يجرد االأديب 
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املفكر من ذاته القادرة على اخللق، واالبتكار، واالإبداع ، واالإ�صافة، وي�صبح 
وجود  اإىل  املتفرد  اخلا�ض  وجوده  يحيل  فهو  باهتا،  ظال  املفكر  اأو  االأديب 

االآخر.

الذي  واالختيار،  واالنتخاب  الوعي  ذاتها  الرتاث حتمل يف  ومواجهة 
ي�صفي على الذات املدركة مالمح القوة والقدرة.

واملواجهة يف نظر الناقد الدكتور عز الدين اإ�صماعيل لي�ض معناها هدم 
الـرتاث اأو االإ�صاءة اإليه واإمنا تعنى »اإعـادة النـظر اإليه يف �صـوء املعرفة الع�صـرية، 
اأو االنت�صار له كما �صبق اأن حدث ، ولكن لتقدير ما فيه من قيم  ال لتجريحه 

ذاتية باقية ، روحية واإن�صانية«)35(.

للوعي  طبقًا  يتم  ال  واالختيار  »واالنتخاب  ومعطياته،  الع�رض  فالرتاث 
املهيمن على املفكر حلظة اختياره، واإال انتهى الرتاث اإىل ال�صكون واجلمود.البد 
واأن يخ�صع الإعادة النظر، القائمة على الوعي الع�رضي، املنبثق من احتياجات.

ويرى الدكتور عز الدين اإ�صماعيل اأنه ال ميكن اأن يكون الرتاث فاعال فى 
ظل الع�رض  اإال اإذا اتكاأ على طريف وقوده : الوعي به ، والوعي بدوره التاريخي، 

فيوؤكد اأن:

»الوعي بالرتاث والوعي بالدور التاريخي هما القدمان 
خطواته  تقودان  واللتان   ، الرتاث  بهما  مي�صى  اللتان 
 ، امل�صرية بقدم واحدة  اأن تتحقق  وتوجهاته. وال ميكن 
فالوعي بالرتاث دون الوعي بالدور التاريخي من �صاأنه 
كل  تغيب  حيث   ، اجلمود  اإلى  الرتاث  بهذا  ينتهي  اأن 
بالدور  والوعي   ، حيويته  ال�صتمرار  الالزمة  الفعاليات 
اإب�صتمولوجية  بالرتاث ميثل قطيعة  التاريخي دون وعى 

�صد تاريخية االإن�صان النف�صية والعقلية..«)36(.
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كما اأن الوعي » الوعي بالرتاث ال ت�صبح له فاعلية حقيقية اإال اإذا ارتبط 
عميق  جدل  ين�صاأ  اأن  ميكن  وحدها  احلالة  هذه  يف  الأنه   ، للواقع  مماثل  بوعي 

ومثمر...)37(.

ومن خالل هذه الروؤية التي تك�صف عن املوقف من الرتاث ي�صري الدكتور 
عز الدين اإ�صماعيل اإىل كيفية العالقة : عالقة املثقف برتاثه – على اأن يحكم هذه 
العالقة : الوعي بالرتاث من جهة ، والوعي بدورة التاريخي من جهة اأخرى ، 
حيث اأنهما يقودان كل الفعاليات التي حتدد عطاء املثقف اأو جماعة من املثقفني 

يف حقبة من الزمن – فيقول :

اإن املثقف يف كل ع�رص هو حلقة جديدة يف �صل�صلة ممتدة 
و�صاربة يف التاريخ قبله ، ت�صل ما قبلها مبا بعدها، ولكنه 
يف الوقت نف�صه لي�ض جمرد ج�رص يعرب فوقه الرتاث، بل 
هو اأ�صبه بامل�صفاة ، حتجب ما حتجب ، وت�صمح باملرور 
واأخريا  اأوال  يعتمد   – ظني  يف  االأمر   – به  ت�صمح  ملا 
بدوره  ، وعلى وعيه  برتاثه من جهة  املثقف  على وعى 
كل  تعود  الوعي  هذا  اإلى   ، اأخرى  جهة  من  التاريخي 
الفعاليات التي حتدد عطاء املثقف اأو جماعة املثقفني يف 

حقبة من الزمن«)38(. 

وقد اأ�صبح االرتباط بالرتاث �رضورة ملحة ، تتطلب من الفنان اأو املبدع 
اجلديد الرج ال فكاك له منها ، اإذا كان يهدف حقا اإىل امل�صاركة يف �صنع ثقافة 

قومية متطورة)39(.

ويو�صح الدكتور عز الدين اإ�صماعيل كيفية العالقة بني ال�صاعر – بو�صفه 
منوذجا للمثقف املعا�رض – والرتاث ، فيقول:  »ال�صاعر املعا�رص ال يقبل الرتاث كله، 
وال يرف�صه كله واإمنا تتمثل بينه وبينه عالقة من التفاعل والتجاذب ، ي�صفى خاللها من 

منظور الع�رص«)40(.



التراث بني حركة الداللة واستراتيجية املوقف

20
10

ير 
نا

- ي
هـ 

14
31

م 
حر

 م
، 1

2 
ج

 م
، 3

0 
 ج

ر ،
ذو

ج

246

جـــــذور

ال�صاعر ال يقبل الرتاث كله ، بدافع التقدي�ض واالنتماء القبلي ، اأو )لي�ض 
يف االإبداع اأبدع مما كان (، الأن هناك كثرياً من موروثنا ال يتنا�صب مع معطيات 
واقعنا املعا�رض ، وقيمنا اجلديدة ، وذوقنا اجلديد ، فلي�ض كل موروثنا م�صيئا ، 
– من هذا  التي تطل   ، الع�رضية  تراثه جملة ، بدافع  ال�صاعر ال يرف�ض  اأن  كما 
املنظور – على الكون من نافذة واحدة  فتذهب اإىل قطع االأوا�رض ، وتدعو اإىل 
التمرد على كل موروث ملجرد التمرد ذاته ، ولكن البد اأن يحدث بني ال�صاعر 
فقيمته  معه   ومفعوال  فاعال  الرتاث  في�صبح  وجتاذب،  تفاعل  والرتاث  املثقف 

تتولد من التفاعل بني الذات املدركة وال�صيء املدرك .

فالرتاث قابل – بل ملزم – لالجتهاد ، والتحرر والثورة عليه ، حتى ال 
يظل �صبحه جاثما فوق ملكاتنا اخلالقة �صواء عن طريق اللغة اأو الفكر اأو ال�صعور 

على حد تعبري د. غاىل �صكري)41(.

والدكتور لوي�ض عو�ض واحد من املفكرين الذين طرحوا موقفهم من 
الرتاث طرحًا م�صتنريا واعيا ، فك�صف عن العالقة بني الذات املدركة املعا�رضة 

والرتاث ، وكيف يتم التعامل معه ، فيقول :

»يجب اأن نتعامل مع الرتاث كما يحيا فينا ....مبعنى اأنه 
لي�ض �صفحات جامدة ، بداية علينا اأن نعرفه ثم نفرزه ، 
فينا وقد اكت�صب  ليحيا   ، القابلة للحياة  فتبقى عنا�رصه 

همومنا«)42(.

عالقة  تن�صاأ  حتى   ، الرتاث  يف  الفاعلية  جانب  عو�ض  لوي�ض  ويوؤكد 
اأنه  على  معه  التعامل  يتم  اأو  للما�صي  ينظر  وال   ، والنماء  والتجاذب  التفاعل 
اجلمود  يكمن  النظرة  هذه  ففي   ، ال�صفراء  الكتب  بطن  يف  جامدة  �صفحات 

واملوت .
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للرتاث حيويته ، وهو  الذي ي�صمن  اإىل اجلانب  لوي�ض عو�ض  ي�صري  ثم 
الوعي به  حيث تعد املعرفة املقدمة الالزمة يف العالقة به ، حتى تفتح الطريق 
اأمام اخلطوة التالية ، وهى مرحلة االنتخاب والفرز ، اللذين يعتمدان – اأ�صا�صا 
– على املعرفة بالرتاث ، فن�صتطيع اأن ن�صفي عنا�رضه امل�صيئة ، القابلة للحياة، 

التي تتنا�صب مع واقعنا املعي�ض وتكت�صب همومنا املعا�رضة.

ويلتقي د عز الدين اإ�صماعيل ود. لوي�ض عو�ض يف كيفية العالقة ، التي 
حتدد موقف االإن�صان املعا�رض من الرتاث ، فكالهما يوؤكد الوعي بالرتاث ، اأو 
معرفة الرتاث وا�صتيعابه ، ثم الوعي بالدور التاريخي له ، من خالل الربط بني 

عنا�رضه القابلة للحياة وواقعنا املعا�رض ، يقول د. لوي�ض عو�ض:

حتى  وال  معا�رصا  يكون  اأن  ي�صتطيع  ال  االإن�صان  »اإن 
يكون �صاعراً اأو فناناً ، اإال اإذا ا�صتوعب الرتاث ا�صتيعابا 
كافيا ..... وال يخفى اأن اال�صتيعاب �صيء والقبول �صيء 
اآخر ، فمن املمكن اأن ي�صتوعب االإن�صان الرتاث ويثور 
عليه .اإذن علينا اأن نقراأ القدامى ، وعلينا اأن ن�صتوعبهم، 

ولكن لي�ض علينا بال�رصورة اأن نتقبلهم«)43(.

اإن الربط بني الرتاث من ناحية والواقع املعي�ض من ناحية اأخرى �رضورة 
يفر�صها الوعي الع�رضي ، اإذ اإن االإن�صان ال ي�صتطيع اأن ي�صع قدميه على اأر�ض 
املعا�رضة اإال اإذا ا�صتوعب تراثه ا�صتيعابا كافيا ، مينحه القدرة على اكت�صاف ذاته 
اجلديدة ، فال�صاعر اأو الفنان الذي يقف على مرتفعات تراثه فنان �صال على حد 

تعبري �صالح عبدال�صبور .

واال�صتيعاب يف نظر لوي�ض عو�ض �صيء يختلف عن القبول ، اإذ لي�ض من 
ال�رضوري اأن يقبل االإن�صان كل �صيء ي�صتوعبه حيث اإن اال�صتيعاب مينح �صاحبه 
الفر�صة الإعالن الثورة ال�صحيحة ، التي تك�رض اجلمود ، وتنزع الغالف الياب�ض 
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عنا�رضه  ت�صري  ح�صبما  والقبول،  للرف�ض  قابل  فالرتاث  احلقيقة.  يغطي  الذي 
احليوية القادرة على اال�صتمرار يف ظل املعا�رضة .

– ارتباطنا بعمق  الرتاث  – من خالل موقفه من  ويوؤكد لوي�ض عو�ض 
الرتاث ، ال ب�صطحه الظاهري ، حتى نتفاعل معه ، ومنتزج به يف عالقة جدلية 

مثمرة. فيقول:

درا�صته  باإعادة  اإال  تراثنا  بعث  اإلى  �صبيل  هناك  »لي�ض 
على �صوء العلم والعقل ، لنغربله ونف�صل ه�صيمه عن 
اللغة  فقه  مثل  املقارن  واالأدب   ، احلياة  ونعطيه  بذوره 
الهامة  االأدوات  اأحد  هو  املقارن  والقانون  املقارن.... 
التي نغربل بها تراثنا ونعرف بها و�صائجه مع ماجاوره 
وما �صلفه وما خلفه من اآداب ، وبهذا ن�صع اأدبنا وفكرنا 
اأما عزل الرتاث ،  العظيم »  يف �صياق االأدب االإن�صاين 
وكاأننا نحنطه يف تابوت ، ونتلو عليه �صلوات الكهان، 
عليه  نحر�ض  اأو   ، �صحي  حمجر  يف  كالعليل  ن�صعه  اأو 
غري  اإلى  املنقولة  النباتات  �صاأن   ، زجاج  من  بيت  يف 
مناخنا، فلن ن�صيب منه غري االإقليمية واملحلية ، وهما 
ما نحاول االآن حتطيمه لنندمج يف املحيط االإن�صاين من 

جديد«)44(.

يبتعد لوي�ض عو�ض – يف موقفه من الرتاث – عن االنتماء القبلي ، فال 
يقبله قبول اأعمى ، وال يرف�صه رف�صا مطلقا ، ويوؤكد جانب الوعي به ، فال �صبيل 
اإىل بعثه وجتديده اإال باإعادة درا�صته يف �صوء العلم والعقل ، الأننا نعي�ض يف ظل 
ثورة �صاملة تهده – يف مقامها االأول – اإىل بناء االإن�صان واالرتقاء به وفق منظور 
يتناول  الع�رض ، ولذلك يتعني على الثورة الثقافية : »اأن توؤ�ص�ض منهجًا جديداً 
هذه الق�صية يف �صوء منجزات الع�رض ، واأن حتاول الربط بني متغريات النظر اإىل 
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الرتاث والنظر اإىل املجتمع ربطًا جدليًا عميقًا ، وحمكمًا بروؤية مو�صوعية حلركة 
التاريخ«)45(.

اأما جنيب حمفوظ فريف�ض هيمنة النظرة الرجعية املتخلفة ، التي ت�صل اإىل 
منظور  من  الق�صية  ويطرح   ، عليه  املحافظة  بدعوى   ، الرتاث  تقدي�ض  درجة 
ع�رضي ؛ من زواياه املتعددة موؤكدا اأنه البد اأن تكون هناك عالقة بني الرتاث 
والواقع ، وعلى االأديب اأو الكاتب اأن يقوم بدور انتقائي ، ياأخذ ال�صالح ويرتك 

الطالح ، يقول جنيب حمفوظ :

»يوجد من يقد�صون الرتاث ويدعون اإلى اإحيائه ، واأن 
ي�صمل احلا�رص  وامل�صتقبل . وهذا اأقل ما يقال عنه ... 
من  ويوجد   . بجديد  يوم  كل  تاأتى  التي  احلياة  �صد  اإنه 
هذا  وفى   . ال�صفر  من  والبدء  الرتاث  حمو  اإلى  يدعون 
من  �صعب  اأي  حياة  يف  عنها  غنى  ال  التي  للقيم  اإهدار 
ال�صعوب. واأنا اأبحث عن احلق – احلقيقة التي نعتقد اأن 
الواقع....  – من خالل درا�صة  للتطور  حياتنا حتتاجها 
يف  – جندها  – غالبا  احلق  منها  يتكون  التي  والعنا�رص 
والثقافة  املعا�رصة.....  احلياة  وبع�ض  الرتاث  بع�ض 
للجهات  النوافذ  نفتح  واأن  التفكري  �صدق  ت�صتلزم 
اأو نرف�ض من اأي مكان .ولكن  االأ�صلية االأربع وناأخذ 

يف جميع االأحوال نفكر ونه�صم«)46(.

يطرح جنيب حمفوظ الق�صية يف جوهرها ، فيوؤكد اأن الرتاث بريء من 
الأنه   ، عليه  املحافظة  با�صم  املحافظ  املوقف  اأ�صحاب  ميار�صه  الذي  التقدي�ض 
موقف �صد احلياة التي ت�رضق كل يوم بجديد يف ظل املتغريات املعا�رضة ، كما 
اأن الراف�صني للرتاث ، الداعني اإىل قطع االأوا�رض التي تربط املبدع املعا�رض به ، 
اإمنا هو اإهدار للقيم التي ينطوي عليها الرتاث ، التي ال غنى عنها يف حياة اأي 

�صعب من ال�صعوب .
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والدعوة التي تقول اإن املبدع الطليعي املجدد هو »الذي يقطع كل اآ�رضة 
تربطه برتاثه ال�صابق وبالتقاليد امل�صتقرة للنوع الذي ميار�صه ادعاء خطر و�صار، 
 – املعا�رض  االإن�صان  واأن  الفكرية«)47(  الرومان�صية  من  عظيم  قدر  عن  ي�صدر 
تراث  يف  ونبيل  م�رضق  »لكل  �رضعي  وريث«  اأنه  يدرك  اأن  يجب  ال�صاعر  بل 
االإن�صانية)48( حيث اإن تراثه : مل يعد تراثا عربيا اإ�صالميا فح�صب ، واإمنا عد تراثا 

اإن�صانيا من بع�ض اجلوانب«)49(.

منيز يف  اأن  يجب  اأنه  اأدوني�ض  يرى  للرتاث  والقبول  الرف�ض  اإطار  وفى 
واملواقف  االأفكار  ميثل  هنا  ال�صطح   : وال�صطح  الغور   : م�صتويني  بني  الرتاث 
واالأ�صكال ، اأما الغور فيمثل التطلع ، التغيري ، الثورة .لذلك لي�صت م�صاألة الغور 
اأن تتجاوزه ، بل اأن نن�صهر فيه ..... فال�صاعر اجلديد منغر�ض يف تراثه ، اأي يف 
الغور ، لكنه يف الوقت ذاته منف�صل عنه ، اإنه متاأ�صل ، لكنه ممدود يف جميع 

االآفاق)50(.

ومفهوم  الرتاث  مفهوم  بني  فيفرق  الرتاث  من  موقفه  اأدوني�ض  ويوؤكد 
الثبات واجلمود ، حيث يرى اأن الرتاث لي�ض نقي�صا لكل تغري في�صري بقوله : 

الثبات،  ومفهوم  الرتاث  مفهوم  بني  نفرق  اأن  »ينبغي 
بحيث ال نعترب الرتاث نقي�صا لكل تغري، واأن منيز اأي�صا 
�صحذ  اإلى  والتوق  ورثناه،  كما  اإليه  العودة  توق  بني 
�صيئا  اإليه  ن�صيف  لكي  وتفجريها،  خلقته  التي  احلياة 
انتقاء  االأخري  املعنى  �صاعر هو يف  الرتاث لكل  جديدا. 
اأخذاً  لي�ض  بها،  يزخر  التي  والقيم  االإمكانات  بني 

باجلملة«)51(.

الرتاث يف وجهة اأدوني�ض قادر على التغيري واال�صتمرار ، ويجب علينا 
يف تعاملنا اأال نقبله كله كما ورثناه ، فناأخذ منه باجلملة ، ولكن ينبغي – يف ظل 
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العالقة ال�صحيحة واملفهوم ال�صحيح للع�رضية اأن يخ�صع لالنتقاء والفرز »ولي�ض 
املا�صي كل ما م�صى ، املا�صي نقطة م�صيئة يف �صاحة معتمة �صا�صعة ، فاإن ترتبط 

كمبدع باملا�صي ، هو اأن تبحث عن هذه النقطة امل�صيئة«)52(. 

وي�صري �صالح عبدال�صبور اإىل اأهمية العالقة بني الرتاث والواقع املعي�ض 
يف ظل الوعي بالرتاث، فالبد اأن يحدث االمتزاج والتفاعل اجلديل ، كي نخرج 

مبنجز اإبداعي معا�رض :

متب�رصة  عودة  تراثنا  اإلى  العودة  تتم  اأن  اإذن  »ينبغي 
متيقظة، واأن يلتقي هذا املوروث يف نفو�صنا مع احل�صارة 
املعا�رصة ، ويدجما معا ، ويتم باندماجهما مزاوجة ذوقية 

فنية ، يخرج من ثوبها ال�صعر املعا�رص«)53(.

اله�ض  يقبع  ففيه   ، �صاحلا  كله  الرتاث  ولي�ض   ، م�صعا  الرتاث  كل  لي�ض 
والنفي�ض ، واملعتم وامل�صيء ، لذا ينبغي من وجهة نظر �صالح عبد ال�صبور – اأن 
ال�صوائب  من  الثمني  نخل�ض  ، حتى  والفح�ض  والغربلة  للفرز  الرتاث  يخ�صع 

العالقة به :

يكون  اأن  ينبغي  تراثنا  به  �صنغربل  الذي  الغربال  »اإن 
وا�صع الثقوب ، �صديد الهز ، بحيث ال يبقى اإال اللوؤلوؤ 

الذي متت ا�صتدارته ودام بريقه«)54(.

حلاجات  طبقًا  الرتاث  يف  النظر  اإعادة  نحو  عبدال�صبور  دعوة  وتنطلق 
الع�رض ، حيث اأ�صار اإىل الطريقة التي ينبغي اأن تتبع يف غربلة الرتاث ، ولعل ما 
جعله يقف موقفه هذا من الرتاث ، تلك الروؤية التي اكت�صفها من خالل العالقة 

املعا�رضة ، حيث يوؤكد :

 ، ا�صتقامته  االأدبي كعبء على ظهرها يحنى  تراثها  االأمم  بع�ض  »حتمل 
اإىل  اإذا خطت خطوة  ويثقل خطى ال�صاقني ، ويهدد احلركة ، وي�صدها للوراء 
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اإىل  دافعة  وحرارة  البدن  يف  ذائبة  قوة  تراثها  االأمم  بع�ض  حتمل  بينما   ، االأمام 
االنطالق اإىل اآفاق جديدة«)55(.

فالرتاث عند �صالح عبدال�صبور:

واملا�صي   ، متجددة  حياة  ولكنه   ، جامدة  تركة  »لي�ض 
ال يحيا اإال يف احلا�رص ، وكل ق�صيدة ال ت�صتطيع اأن متد 
عمرها اإلى امل�صتقبل ال ت�صتحق اأن تكون تراثا ، ولكل 

�صاعر اأن يتخري تراثه اخلا�ض«)56(.

من خالل موقف �صالح عبد ال�صبور وروؤيته الفكرية للرتاث – يتبني لنا 
اأن العالقة بالرتاث ترتكز على اأ�ص�ض اأربعة :

 ، الرديء  من  اجليد  نغربل  حتى   ، واالنتخاب  والفح�ض  الفرز  اأوالً: 
ون�صفي ال�صالح من الطالح .

ثانياً : قراءة الرتاث قراءة جيدة ، تتفق مع متغريات الع�رض وهمومه ، حتى 
ي�صبح ذا جدوى للحياة التي نريدها ، ونريد اأن ن�صنعها ، فهو القوة التي متنحنا 

�صالبة وامتداداً .
ثالثاً : جتاوز الرتاث .

رابعاً : تو�صيع اآفاق هذا الرتاث للو�صول اإىل الرتاث االإن�صاين .

نلحظ اأن موقف �صالح عبدال�صبور الفكري من الرتاث ، يعك�ض اأحد 
 ، الفكرية  روؤيته  على  اإليوت  ت.�ض  االإجنليزي  والناقد  ال�صاعر  تاأثري  جوانب 
حيث يوؤكد اإليوت الوعي بالرتاث ، وخ�صوعه للغربلة والفح�ض واالنتخاب، 
حتى يرتبط املبدع املعا�رض بالعنا�رض احليوية ، الفاعلة يف الرتاث االإن�صاين ، فلي�ض 
اإليوت – قابال للتقدي�ض ،  كل ما ورثه االإن�صان عن اأجداده – يف وجهة نظر 
– مهما  للحركة ، فهو  نقي�صا  لي�ض  بالثبات واجلمود ، الأنه  الرتاث  وال نقرن 
كان جميال – البد اأن يخ�صع للنقد واملواجهة– هذه الروؤية تك�صفت عند عبد 

ال�صبور كما اأملحنا يف موقفه – يقول اإليوت:
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لتاأكيد  ك�صبيل  باملوروثات  نتم�صك  ال  اأن  يجب  »اإننا 
اأن  ن�صتطيع  ما  اإن   ، حظا  االأقل  ال�صعوب  على  تفوقنا 
نفعله نحن ، نتذكر اأن اأي موروث دون عبقرية هو اأمر 
احلياة  الكت�صاف  عقولنا  ن�صتخدم  اأن  هو   ، له  قيمة  ال 

الف�صلى لنا«)57(.

يعد  بالرتاث  املطلق  والت�صليم  االأعمى  القبول  اأن  على  اإليوت  يوؤكد  ثم 
خطراً كبرياً ، حيث ال ميكن ت�صلمه ت�صلم الرتكة املوروثة ، فالبد من الوعي به 

اأوال ، والوعي بدوره التاريخي ثانيا : فيقول :

توريث   اأن  اأي  للموروث.  الوحيد  ال�صكل  كان  »اإذا 
لنا  ال�صابق  اجليل  طرق  اإتباع  يعني  للخالف  ال�صالف 
بانقياد وجل ،  اأو  اأعمى  اإجناحه بوالء  مبا�رصة يف �صبيل 
فمن احلق قطعا اأن ننفر النا�ض من املوروث ، فكثريا ما 
راأينا هذه امل�صايل ال�صخاخة ت�صيع يف الرمال ، واجلدة 
ذو  املوروث  اأن  غري   ، املعاد  املكرر  من  خري  كانت  اأيا 
داللة وقيمة اأو�صع من ذلك بكثري ، اإذ ال ميكن ت�صلمه 
ت�صلم الرتكة املوروثة، واإن �صئت اأن حت�صل عليه كلفك 
احل�ض  يتطلب  االأول  املقام  يف  وهو  وعناء،  جهدا 

التاريخي«)58(.

الرتاث  من  موقفه  يف  اإليوت  تاأثري  حتت  ال�صبور  عبد  �صالح  وقع  لقد 
كتابه  يف  الظالل  هذه  تبلورت  و   ، املعا�رضة  والثقافة  املعي�ض  بالواقع  وعالقته 

النقدي »حتى نقهر املوت« 1966)59(.

وقد اأ�صار �صالح عبد ال�صبور نف�صه اإىل تاأثره باإليوت ، حيث اأكد اأنه يعد 
اأكرب موؤثر يف تفكريه كناقد)60(، غري اأن عبد ال�صبور يرف�ض اأي اتهام له بال�رضقة 
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اأو التقليد، ويوؤكد اأنه مل ين�صج على منوال اإليوت ، ومل يقع حتت اأفرا�ض عربته 
املطهمة ، ويوؤمن مثل اإليوت اأن »الرتاث لي�ض اإال حلقات ممتدة يفيد منها الحق 

من �صابق ، ومتعلم من معلم«)61(.

»اآبائه  عن  بحثا  االإجنليزي  ال�صعري  املوروث  يغربل  اأن  اإليوت  حاول 
املوروث  نف�صه ، يف غربلة  االأمر  ال�صبور  الروحيني« كذلك فعل �صالح عبد 
ال�صعري العربي ، بحثا عن »اآبائه الروحيني«، وهو اأمر �صبق اأن قام به ب�صكل 

تطبيقي يف كتابه »قراءة جديدة ل�صعرنا القدمي«)62(.

�صالح  اأن  »رغم  اإليوت  بها  قام  التي  باملحاولة  عبدال�صبور  قام  لقد 
 ، امل�صادة  الثنائية  بني  التو�صط  مو�صوع:  من  االنطالق  حاول  ال�صبور  عبد 
للموقفني  رف�صه  عن  اأعلن  حيث  واملعا�رضة،  املوروث  ثنائية  امل�صادة،  ثنائية 

املت�صادين،ال�صلفي والعدمى«)63(.

– اإىل  – من خالل موقفه الفكري من الرتاث  اأمل دنقل فاإنه ي�صري  اأما 
الوعي واملعرفة بالرتاث ك�رضورة تفر�صها اجلدة ، الأن املبدع الذي ال يعرف 

القدمي – من وجهة نظره –ال ي�صتطيع اأن ياأتي بجديد)64(.

فيوؤكد   ، الع�رض  منظور  من  بالرتاث  العالقة  كيفية  دنقل  اأمل  ويو�صح 
التفاعل واالمتزاج من خالل قراءته اجلديدة ، بحيث ي�صبح التعامل مع الرتاث 
جوهريا ، وال يكون الرتاث جمرد مظهر اأو الفتة يقف حتتها املبدع ، وال يكون 
التعامل مع الرتاث جمرد اإعادة بعث للرتاث ، ولكن يعني تفجري طاقات ، وما 
ينابيعه  اإىل  ممتدة  بالرتاث  �صلته  تكون  اأن  لل�صاعر  والبد  قيم  من  عليه  ينطوي 
االأوىل ، فهي لي�صت �صلة اعتناقية ، بحيث ياأخذ ال�صاعر اأو املبدع ق�صية وي�صلم 

بها ، فهي ق�صية تثري اجلدل اأكرث مما تثري الت�صليم)65(.

يو�صح  منهما  كال  اأن  فريى   ، واملعا�رضة  الرتاث  بني  دنقل  اأمل  ويربط 
االآخر  ويرتبط  به ، وال بديل عن اأحدهما ، فاملعا�رضة من وجهة نظره هي : 
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والن�صب  العالقات  من  اقرتب  كلما  ال�صاعر  »اأن 
ع�رصه  يف  ن�صاأت  التي  اجلديدة  الن�صب  ومن  احلقيقية 
نتيجة لالكت�صافات العلمية ، ونتيجة للتجربة ال�صعورية، 
اأن  ا�صتطعنا   ، للكون  الفل�صفية اجلديدة  للروؤية  ونتيجة 
اإلى  العودة  يحتم  ما  ولكن  معا�رص  باأنه  ال�صاعر  ن�صف 
القدمية  الن�صب  اأي�صا  يدرك  لكي  االإن�صان  هو  الرتاث 
التي و�صل اإليها ، اأو التي يحلم بها ، ن�صب جديدة حقا، 

عليه اأن يحيط بروؤية االإن�صان القدمي للكون«)66(.

فاكت�صاف الذات املعا�رضة – عند اأمل دنقل – يتوقف على معرفة الذات 
فاالإن�صان املعا�رض كي يدرك متطلباته اجلديدة ، ويقف على الن�صب اجلديدة التي 
طرحها واقعه اجلديد ، عليه اأن يقف على روؤية االإن�صان القدمي وفكره وتف�صريه 

لالأ�صياء والكون.

الرتاث على  والدار�صني واالأدباء من  النقاد  تعر�صنا ملوقف  ومن خالل 
امل�صتوى الفكري ، يت�صح اأن الرتاث لي�ض تركة جامدة ، حمنطة ، ولكنه تركة 
حية ، تنطوي على كثري من الفعاليات التي ت�صتطيع اأن متنح االإن�صان املعا�رض قدرة 
على االمتداد يف االآفاق ، والرتاث ينطوي على ال�صالح والطالح ، فاالإخال�ض 
للرتاث ال يكون باحتذائه  اأو ال�صري وراءه ، واإمنا مبواجهته ونقده ، واإعادة النظر 
فيه من منظور التجاوز ، بحيث ن�صيف اإليه من اأنف�صنا �صيئا ، ويكتمل الوعي 
بدوره التاريخي ، وهو االأمل املن�صود حتى يحقق الرتاث فعالياته يف ظل هموم 

االإن�صان املعا�رض ومتطلباته .

وق�صية االهتمام بالرتاث مل تاأخذ هذه ال�صورة – من قبل – كما اأخذتها 
اأن لكل جيل تراثه ، حيث  الثاين من هذا القرن ، على الرغم من  يف الن�صف 
امتداد  – على  تطف  فلم   ، الوريث  الالحق  – تراث  – يف كل ع�رض  ال�صابق 
الع�صور – على ال�صطح ومل تاأخذ هذا احلجم من ال�رضاع الفكري ، الدائر بني 
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والنقا�ض يف  للجدل  نف�صها  م�صكلة طرحت  اأ�صبحت  اإنها   : والقبول  الرف�ض 
واقعنا العربي اأما بالن�صبة لالأمم االأخرى فلم تربز هذه امل�صكلة بهذه ال�صورة . 

رمبا تكون التيارات الثقافية الوافدة من الغرب وراء تفجرها ، حيث مل 
ي�صتقبل الواقع العربي ثورات ثقافية ، واجتاهات فكرية متنوعة ب�صورة هائلة اإال 

يف الع�رض احلديث .

والدكتور زكى جنيب حممود يرى اأن ال�صبب يف هذا – يرجع اإىل عالقتنا 
تركيبة  يف  هي  وتن�صهر  نه�صمها  مل  حيث   ، اآليا  ونقلها   ، اليونانية  بالفل�صفة 
العقل العربي ومل ت�صبح جزءا من تكوين االإن�صان العربي ، بل اإنها ظلت كزرع 

القلوب اأو االأع�صاء التي يرف�صها اجل�صم)67(.

تعاين  التي   ، املعا�رضة  اإىل ذواتنا  ال�صبب  اأما �صالح عبدال�صبور فريجع 
املا�صي  بني  اجلدل  م�صكلة  وتطرح  الرتاث  اإىل  فتندفع   ، مدقع  ثقايف  فقر  من 

واحلا�رض :

»ولعنا بالرتاث وخا�صة يف ال�صنوات االأخرية رمبا كان نوعا من حر�ض 
اأثرياء ، فاإذا عريته بفقره  اأنه كان له يوما ما اأجداد  اأن يذكر  الفقري املعدم على 
احلا�رض انطلق يحدثك عن جد �صابع اأو ثامن كان ثريا مالكا مت�رضفا يف اأمور 
الكون .وال اأعتقد بغ�ض النظر عن الرتاث – اأن هناك اأمة حري�صة على الفخر 

باملا�صي مثل االأمة العربية«)68(.

لقد اأعاد املثقف واملبدع املعا�رض اإىل الرتاث قيمته احلقيقية واأ�صفى عليه 
بعداً ما كان يتحقق اإال يف اإطار وعي عميق بعالقة عميقة بينهما .
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در��سة يف �أ�سلوب طه ح�سني

�صالح بن حممد املطريي)*(

توطئـــــة:
القراء  تلقاه  قد  اأ�سلوبا  لنف�سه  اختط  قد  الدكتور طه ح�سني  اأن  ال جرم 
، حتى  اإعجابهم  على  وا�ستحوذ  نفو�سهم،  فتاأثل يف  اأمد طويل،  منذ  بالقبول 
االأدباء والكاتبني، وح�سبك  يتاأثره كثري من  بينهم  �سائعا  االأ�سلوب  اأ�سبح هذا 
اإ�سادة به راأٌي �سائر الأحد الكتاب يقول باأن طه ح�سني قد اتخذ ا�سلوبا فريدا 
اأثارة من التذوق اأن مييزه ويتبني كاتبه  يف مقاالته ال يلبث القارئ الذي عنده 
ولو كان املقال غفال من اال�سم)1(، والعجيب اأن الرجل قد �سار يف اأ�سلوبه �سريا 
م�رشقا متاألقا مل ت�سو�ش على اإ�رشاقه غيوم الرتجمة وذيولها ، رغم اأنه كان يعول 
اأبحاث نفر  اأراء مرتجمة عن  النقدي بخا�سة على  يف كثري من طرحه ودر�سه 
من امل�ست�رشقني من معا�رشيه. ولكن هذه االإ�سادة بقلم طه ح�سني ال تعني مطلقا 
»ت�سنيما« للرجل واأ�سلوبه، وال تعني اأن يظل هذا االأ�سلوب املعجب للكثريين 

بنحوة عن �سولة الدر�ش والنقد والتمحي�ش.

اأ�سلوبه،  ال�سائدة يف  الظواهر  اإىل حماولة لدرا�سة طرف من  واأق�سد هنا 

)*(  باحث سعودي.
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كان قد اأ�سار اإليها واإىل تلب�ش اأ�سلوبه بها عدد من الكتاب، ومنها ظاهرة التكرار 
وظواهر اأخرى م�سابهة له،  حيث �ساأقدم تو�سيفا مو�سوعيا قدر االإمكان لتلك 
الظواهر االأ�سلوبية لديه، حماوال تلم�ش االأغرا�ش البالغية اأو الدواعي اخلطابية 
التي جعلت تلك الظواهر ت�سيع يف اأ�سلوبه، مع تركيز النظر على ظاهرة التكرار 

باأنواعه املختلفة.

مناهج  �سيء من  الظاهرة على  تلك  تو�سيف  الدرا�سة يف  وت�ستند هذه 
الل�سانيات املعا�رشة ، خا�سة يف جمال ل�سانيات الن�ش )Text linguistics( وما 
يعرف مبنهج حتليل اخلطاب )Discourse analysis(، لذا فاإن تناول الباحث 
االأ�سلوب  يف  اأم  ح�سني  طه  اأ�سلوب  يف  �سواء  )التكرار(  الناحية  لهذه  الل�ساين 
الكتابي العربي عامة ال يعني مطلقا الت�سنيع على هذه الناحية الن�سية اأو و�سمها 
الل�سانيات  نظر  من وجهة  التكرار  اإن  كال،  كتابيا خمال،  عيبًا  اأو  �سلبية  ظاهرًة 
الو�سفية يعد جانبا من ا�سرتاتيجيات اخلطاب فح�سب، اأعني و�سيلة ن�سية من 
الو�سائل الكثرية التي يعول عليها الكاتب اأو يعتقد هو اأنها تفيد يف اإي�سال ر�سالته 
اأو  فالباحث هنا ال يحمل موقفا م�سبقا  اإذن،  اأزرها)2(،  املتلقي وت�سد من  اإىل 
امتعا�سا داخليا �سد التكرار ، بل اإنه يركن اإىل القول باأن التكرار بجميع اأنواعه 
-خا�سة املعنوي منه اأو ما يعرف بالرتاديف اأو عطف املتنا�سب - هو ركن يف 
»ديناميكية« الن�ش يف اخلطاب العربي قدميه وحديثه، واأنه من �سمات الكتابة 
العربية بعامة، منذ تطورها يف الع�رش العبا�سي االأول، اإال اأنه يف اأدب واأ�سلوب 
طه ح�سني يعترب اأبرز واأو�سح من غريه من الكتاب من معا�رشيه، فكثريا ما يعول 
الرجل عليه وت�سطبغ ن�سو�سه به، ولكنه تكرار لي�ش خلوا من املرامي البالغية 
اأو الفوائد البيانية على م�ستوى املتلقي، مما �سوف نعرج عليها اأدناه، فمن هنا 
لدى طه ح�سني على حممل  )التكرار(  الو�سيلة  اإىل هذه  النظر  نحاول  كنا  فاإن 
احلياد والتجريد قدر امل�ستطاع، اإال اأن �سياق البحث يقت�سي علينا مناق�سة نقطة 
مهمة، اأال وهي كيف كان انطباع بع�ش الكتاب العرب ممن ينتمون اإىل حوزة 
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النقد حيال هذه الظاهرة يف اأ�سلوب طه ح�سني، وكيف نظروا اإليها واعتربوها 
ما بني موؤيد ومعار�ش وم�ستح�سن وم�ستقبح، وهذا يعني اأن الطرح »الو�سفي« 
لبع�ش ممن  املالحظات »املعيارية«  بطائفة من  ي�ستاأن�ش  البحث �سوف  يف هذا 

اختربوا اأ�سلوب طه ح�سني من الكتاب والنقاد.

حدود املادة قيد الدر�س:
اأن طه ح�سني قد ترك تراثا غزيرا قد ال يتي�رش على الباحث  واملعروف 
يف مبحث حمدود كهذا االإملام باأطرافه وفح�ش جميع مظانه، واإال خرجت هذه 
»نوعيا«  منهجا  تعتمد  واأنها  لها، ال�سيما  ر�سم  الذي  احليز  املرقومة عن  املادة 
يف الطرح واملناق�سة، وت�رشب �سفحا عن املناهج اللغوية االإح�سائية التي تعنى 

بح�رش الظاهرة املطلوبة و»جردها« اإح�سائيًا يف الن�سو�ش املدرو�سة.

لذا فقد اآثرت اأن تكون �سواهد هذه املادة عن اأ�سلوب طه ح�سني مركزة 
هام�ش  )على  كتابي  من  بخا�سة  ولتكن  الق�س�سية)3(،  كتبه  من  بع�ش  على 
ال�سرية( - اجلزء الثالث - منه على نحو خا�ش، وجمموعته الق�س�سية )املعذبون 
متفاوتة  ق�س�ش  فهو  ال�سرية(  هام�ش  )على  االأول،  الكتاب  فاأما  االأر�ش(،  يف 
يف الطول، بنيت مادتها على لفيف من االأخبار املقتب�سة والروايات من كتب 
ال�سرية، فكاأن املوؤلف - رحمه اهلل - ا�ستوحى فحوى هذا اخلرب اأو تلك الق�سة  
اخلرب  »نف�ش« هذا  اإىل  ثم عمد  بخا�سة(،  )ابن ه�سام  النبوية  ال�سرية  من كتب 
اأ�سبح  عري�سة، وهكذا  و�سادة  منها  فيجعل  مكتنـزة  قطعة  القطان  ينف�ش  كما 
هذا اخلرب لدى طه ح�سني ق�سًة تاريخيًة فنيًة م�سهبة، للحدث الرئي�ش فيها �سياق 
واآثار،  اأي عواقب  بعدي  و�سياق  �سياق حا�سن،  اأي  م�ساحبة  واأحداث  قبلي 
خلجات  ر�سم  ويف  اخلرب،  تف�سيالت  �رشد  يف  الراقي  الفني  التعبري  مراعاة  مع 
البطل، ويف �سرب اأغوار ال�سخ�سيات، ف�سال عن الت�سوير البياين املتاأين لالأحوال 
واملالب�سات التي �ساحبت احلدث الرئي�ش، مع ا�ستخدام موؤثرات فنية اأخرى 
يح�سن  الذي  التاريخي  الق�سا�ش  �سنعة  هي  وهكذا  ل�رشحها،  املقام  اليت�سع 
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اال�ستفادة من مادة التاريخ )اأو خامة التاريخ(، فيعيد �سبكها وحتويلها في�سبها 
من جديد يف قالب اأدبي فني رائق، ينب�ش بحرارة احلياة ودفقها، فيحقق املتعة 

الفنية املتوخاة.

واأما الثاين فهو كتاب )املعذبون يف االأر�ش(، وهو يف االأ�سل جمهرة 
تكون  اأن  وت�سبه  االأربعينات،  اأواخر  الكاتب  ن�رشها  االجتماعية  املقاالت  من 
يوجد يف  ما  لوال  اأجوائها،  ال�رشدي غالب على  النمط  ق�س�سية، الأن  جمموعة 
ملحوظا،   ق�س�سيا  منحى  بع�سها  يف  نحا  لكنه  تاريخية،  مقاالت  من  اآخرها 
موؤمل  ت�سويٌر  عنوانه  يوحي  كما  فهو  الكتاب  هذا  يف  الرئي�ش  املو�سوع  واأما 
وقا�ش وموؤثر حلياة البوؤ�ش وال�سدة، تلك احلياة التي كان يرزح حتت نريها فئاٌم 
يعرف  كتاب  القدماء  للم�رشيني  كان  واإذا  امل�رشي،  ال�سعب  من  لهم  ح�رش  ال 
طه  عمل  اأن  نقول  اأن  لنا  ميكن  فاإنه  املوؤرخون،  يروي  كما  »املوتى«  بكتاب 
ح�سني هذا هو اإذن كتاب )املعذبون(، اأولئك التع�ساء الذين يتجرعون العذاب 
غ�س�سا من بوؤ�ش تلك احلياة التي يعي�سون قبل اأن ي�رشعوا يف كتاب »املوتى«، 
الفقر  الت�سوير كيف ا�سطلحت م�سائب  اأ�سد  فكتاب طه ح�سني ذلك ي�سور 
واملر�ش واجلهل على اأولئك النفر من البائ�سني الذين  �سور حياتهم طه ح�سني 

يف ق�س�سه تلك ، مثل )قا�سم، �سالح، �سفا، اأم متام... اإلخ(.

الفن الق�س�سي مراآة الأ�سلوب:
لكن ملاذا نلتم�ش خ�سائ�ش طه ح�سني االأ�سلوبية يف ق�س�سه فقط، مع اأن 
جما غزيرا من تراثه الذي ن�رش كما نعرف لي�ش ذا طابع ق�س�سي، واإمنا يغلب 
اإن اللون  عليه منط الدرا�سة االأدبية والنقد والتاريخ، حيال هذا الت�ساوؤل نقول 
االإن�سائي  الذاتي  االأ�سلوب  فيه  نلتم�ش  اأن  العادة  يف  االأحرى  هو  الق�س�سي 
اخلال�ش للكاتب، اأكرث مما عليه احلال يف تلك الكتب التي تنزع يف ظاهرها نحو 
االأ�ساليب املو�سوعية، �سواء النقدية اأم التاريخية اأم االجتماعية ، حيث يتخفف 
الكاتب فيها على نحو وا�سح من بع�ش خ�سائ�سه الالزمة، نظرا لطبيعة املجال 
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و�سياق احلال الذي يقت�سي منه �سمة املبا�رشة والعلمية واملو�سوعية. وال ريب اأن 
االأ�سلوب الق�س�سي ينحو فيه الكاتب نحو التعبري االأدبي الفني، ويخلق له اأجواء 
بيانية حملقة، وير�سم له �سورا بالغية م�رشقة وخياال فنيا واأجواء ق�س�سية م�سوقة، 
ل يف  ويحتم على الكاتب اأن يرتفق وي�سرت�سل بل وي�ستغرق يف التعبري ، ويف�سّ
ما  يقول  لكي  للكاتب  اأكرب  ف�سحة  اللون  هذا  يتيح  كما  والت�سوير،  الو�سف 
يريد، اأو ي�سور ما ي�ساء، اأو يوغل يف �سرب العواطف واملواقف واالنفعاالت على 
ـَ�س�ش جتعل  نحو موؤثر عميق، فكل هذه التيارات الفنية التي تعتمل يف خ�سم الق
اخل�سائ�ش االأ�سلوبية للكاتب تطفو على �سطح الن�ش �سيئا ف�سيئا، وهذا ي�سهل 
من مالحظتها على الباحث الذي يالحق االأ�ساليب، وكل هذه املقا�سد الفنية 
االأ�سلوبية كما ترى لي�ش من املتي�رش يف اأحيان كثرية اأن يت�سع لها �سدر املجاالت 

املو�سوعية يف كتب الدر�ش والنقد الكثرية التي خلفها الكاتب الراحل.

من مالمح الأ�سلوب ال�سائدة يف قـَ�س�س طه ح�سني:
)على  ورديفه   ، االأر�ش(  يف  )املعذبون  اأعني  االأخري،  الكتاب  ولهذا 
اأثرت املكتبة العربية  التي  هام�ش ال�سرية( ميزة فائقة على جميع كتب الراحل 
يجد  اأن  بخا�سة  الكتابني  هذين  يف  نظر  ملن  »زعيم«  واأنا  �ستى،  حقول  يف 
النرثية، وطريقته  االأ�سلوبية ولوازمه  فيهما معر�سا جامعا خل�سائ�ش طه ح�سن 
يف عر�ش الفكرة وطرحها واإ�سباع القول يف كافة تف�سيالتها، وكذا يف اإجالة 

احلديث وتقليب  الكالم على وجوهه املختلفة.

اخل�سائ�س الكلية:
فاأنت واجد يف ذينك الكتابني خ�سائ�ش طه ح�سني الكلية يف االأ�سلوب 
اأو  )Macro stylistics(  ومنها اال�ستطراد، وهو اخلروج عن م�سار احلديث 
اخلروج عن املو�سوع، نحو خروجه عن م�سار ق�سة �سفاء يف )املعذبون( مثال 
وحديثه مبا�رشة اإىل القاري حديثا يعلل فيه ملاذا اأغفل هو بع�ش اأحداث الق�سة، 



دراسة في أسلوب طه حسني

20
10

ير 
نا

- ي
هـ 

14
31

م 
حر

 م
، 1

2 
ج

 م
، 3

0 
 ج

ر ،
ذو

ج

266

جـــــذور

اأنه مثال يف  22-23، وكذلك جند  قا�سم يف �ش  ونف�ش احلال حدث يف ق�سة 
هام�ش ال�سرية افتتح ق�سة )نزيل حم�ش( بكالم مطول عن رجلني ال عالقة لهما 
بالبطل اإال ب�سماعهما عن جنازته، ثم ينتهي بهما احلديث عن خرب ت�سييع جنازة 
بطل الق�سة )وهو وح�سي قاتل حمزة(، ومن خرب اجلنازة هذه تبداأ ق�سة وح�سي 
احلقيقية، فيكون ما قبلها من باب اال�ستطراد اأو التمهيد املرتفق املتباطيء حتى 
يتاأخر  الذي  الر�سم  هذا  ال�سوط. وعلى  منت�سف  الق�سة يف  اإىل  القاريء  ي�سل 
ق�سة  اأي�سا  افتتحت  يقال  كما  م�سطرٍب  الت  حتى  الق�سة  لب  اإىل  الولوج  فيه 
القبلي  ال�سياق  من  املرتيثة جزءا  املقدمات  نعترب هذه  اأال  لكن  اجلناحني(،  )ذو 
نقول كال  يبتدعه؟  اأن  الفنان  للق�سا�ش  اأن البد  اآنفا  اأ�رشنا  الذي  للق�سة، ذلك 
على االأرجح، فال تبدو هذه من املقدمات التمهيدية للحدث، ذلك اأن احلدث 
يتاأثر ب�سيء لو حذفت هذه املقدمات اال�ستطرادية، وقد  الق�سة ال  الرئي�ش يف 
اأ�سار طه ح�سني يف غري مو�سع اأنه عندما يكون ب�سدد كتابة الق�سة فاإنه ينطلق 
على �سجيته، وي�رشع يف اإمالء تف�سيالتها ال يلوي على �سيء، فال ياأبه وال ي�ساءل 
نف�سه قط اإن كان اأ�سلوبه يف �سياغة الق�سة يتوافق مع قواعد مقررة لهذا الفن 
اأم يخالفها)4(، فهو يكتب اإذن على هدي من خياله، فتارة يكون وثيق ال�سلة 

باحلدث وتارة يبعد ال�سقة عنه.

ومن خ�سائ�سه الكلية اأي�سا الرتديد )وميكن اأن ي�سمى اأي�سا التدوير الذي 
يفهم منه االآن اإعادة االإنتاج اأو اإعادة الت�سنيع(، واأعني به تكرار الفكرة نف�سها 
يف جمل اأو يف فقرات تالية، كما ترى ذلك جليا يف �ش 151 يف )املعذبون(، 
الكرمية  احلياة  نعيم  من  الفقري  حرمان  وهي   - نف�سها  الفكرة  تكررت  حيث 
- مع تنويع لفظي منّمق يف ثالث جمل طويلة م�سدرة كل منها بعبارة : »ثم 
يكون احلرمان، ال اأقول من ..«، لكن لعل اأو�سع مثال للرتديد ما نرى يف ق�سة 
)طريد الياأ�ش( من هام�ش ال�سرية، حيث جند املعنى الواحد يرتدد وتتعاوره عدة 
فقرات متتالية افتتحت اأوالها بقوله  »ومل ي�سمروا تلك الليلة بهذه االأحاديث 
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التي تعودوا اأن ي�سمروا بها اإذا فرغوا من اأعمالهم وان�رشفوا اإىل راحتهم ولقي 
بفقراٍت  الكاتب  يثنى  �سفحتني  مدى  على  ثم   163 �ش  بع�سا...«  بع�سهم 
خم�ٍش م�سدرٍة كلها مبثل هذا الكالم »كال ! ومل ي�سمروا تلك الليلة بـما كانوا 
ي�سمرون به من ذكر الفاتنات املفتونات الالتي...« وهي فقرات تف�سل وتو�سع 

وُت�سبع – اإىل حد التخمة - الفكرة نف�سها التي افتتحت بها اأول فقرة. 

كما يف�سو يف اأ�سلوب العميد ذكر احلال الواحدة ثم التعقيب بنقي�سها، 
ولي�ست  ال�سعة،  فى  بامل�رشفة  لي�ست  دار  فى   « كقوله  املقابلة،  من  نوع  وهو 
بامل�رشفة فى ال�سيق« املعذبون :�ش 125، وقوله »مل ي�سمع اأهل املدينة عنه �سيئا، 
ومل ي�سمع هو عنهم �سيئا« ،املعذبون �ش 115 ، ومثله »وال ترفع �سوتا باإعوال، 
اأ�رشة  اأي�سا »من  املعذبون  قوله يف  97، ومثل  بنحيب« �ش  وال تخف�ش �سوتا 
لي�ست عظمية احلظ من الرثاء، ولكنها بعيدة كل البعد عن االإعدام« ، �ش 74.

اخل�سائ�س التف�سيلية:
 Micro( ح�سني  لطه  التف�سيلية  االأ�سلوبية  اخل�سائ�ش  هنا  جند  وكذلك 
نحو  على  االإ�سارة  اأدوات  ا�ستخدام  جند  اخل�سائ�ش  تلك  فمن   )stylistics

خم�سو�ش، فاملعروف عن اأ�سماء االإ�سارة يف معظم اللغات اأن غر�سها االأ�سا�ش 
هو ح�سي اإ�ساري مكاين، بيد اأنه ميكن تطويع هذه االأدوات االإ�سارية ورفعها 
عن حيز احل�سية واملكان لتوؤدي اأغرا�سا بالغية معنوية، فمن ذلك قول الكاتب 
يف هام�ش ال�سرية: »واإذا نف�ش ال�سيخ متتزج بهذه االأ�سجار اخل�رش، وهذا اجلدول 
ال�سايف، وهذا الن�سيم الفاتر، وهذا ال�سوء ال�ساحب، وهذه الطري البائ�سة اليائ�سة« 
والغر�ش  روية،  رو�سة خ�رشاء  اإىل  ال�سيخ  ي�سف جلو�ش  فالكاتب   ،128 �ش 
نقل  بل  تقريب  هنا هو  ال�سورة  باالإ�سارة مع كل عن�رش من عنا�رش  التعبري  من 
اأو يتح�س�ش هذه ال�سورة بخياله  اإىل املتلقي، وجعله يتلم�ش  هذا امل�سهد احلي 
اأنه جال�ش االآن اإىل هذه الرو�سة �ساأنه �ساأن هذا  األقي يف روعه  ووجدانه كاأنه 

ال�سيخ الذي يتحدث عنه الكاتب.
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ومثل هذا اال�ستعمال جنده يف موا�سع من »املعذبون« ، نحو قول املوؤلف 
يف ق�سة »رفيق« يف حديثه عن الرجل الذي تزوج على زوجته االأوىل، وجعل 
وبنته،  ابنيه  من  م�سهد  على  اجلديدة،  زوجه  اإىل  الفج  الفا�سح  بتودده  يوؤذيها 
»فالقـبل تخـتل�ش يف هذه الزاويـة اأو تلك يف غري احـتياط اأول االأمر، ثم هي 
ال تختل�ش وال ي�ستخفى بها، واإمنا يتهاداها الزوجان اأمام هذه الكاعب البائ�سة، 
ومبنظر من هذين الغالمني ال�سقيني، وغري بعيد من هذه االأم التع�سة املحزونة، ثم 
تتجاوز القحة حدودها ويتعمد الزوجان املفتونان ايذاء هذه املراأة الكئيب..« 
امل�سهد  هذا  البائ�سة يف  الذوات  هذه  مع  االإ�سارة  اأ�سماء  فا�ستخدام   ،113 �ش 
يزيد من و�سل اأ�سبابها بالواقع على نحو موؤثر، ويفتح كوى وا�سعة لل�سوء جتعل 
القارئ يّطلع على امل�سهد عن كثب، وكاأنه يرقب باأم عينيه م�سهدا دراميا حزينا 

على خ�سبة امل�رشح اأو حتى على اأر�ش الواقع.

التكــرار:
واأما التكرار يف اأ�سلوب الكاتب الراحل اعتمادا على ذينك الكتابني فهو 
باب وا�سع هنا، وميكن لنا اأن نظفر بعدة اأنواع منه تف�سو يف ذلك االأ�سلوب، 
التكرار  واأخريا  واملعنوي،  اجلذري،  و  اللفظي،  التكرار   : االأنواع هي  وهذه 

املعكو�ش.

الفقرة  اأو يف  اللفظ يف اجلملة  به تكرار  فيق�سد  اللفظي ،  التكرار  فاأما 
على نحو ملحوظ، ، وقد يكون اجلزء املكرر لفظا مفردا وقد يكون عبارة ، 
ومن اأمثلة التكرار اللفظي لدى طه ح�سني قوله يف »املعذبون«: »واإذا كالهما 
ب�ساحبه  وم�سغول  عنه،  يناأى  حني  ب�ساحبه  وم�سغول  يلقاه،  حني  ب�ساحبه  م�سغول 
النهار«)5(، حيث تكررت عبارة  ي�سفر  وم�سغول ب�ساحبه حني  الليل،  يقبل  حني 
ال�سرية«  هام�ش  يف  قوله  ونحو  هنا،  مرات  اأربع  حني..«  ب�ساحبه  »م�سغول 
واإنهم مل�سدر البالء كل البالء، وال�رش كل ال�رش، واملحنة كل املحنة« �ش 65، حيث 
تكررت »كل« ثالَث مراٍت، وتكرر غريها مرتني يف اجلملة، وكذلك مثل قوله 
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العواطف:  من  خمتلفة  األوانا  له  فاأح�س  حديثا  منها  »و�سمع  الكتاب:  ذات  يف 
اأح�س الغيظ واحلنق، واأح�س الثورة والغ�سب، واأح�س الرحمة واالإ�سفاق، واأح�س 
الرب واحلنان« �ش 192، فاأنت ترى اأن )اأح�ش( هنا تكررت يف اجلملة خم�ش 
مرات، حتى اأ�سبح الكالم هنا يدور يف دوامة من »احل�سح�سة« اإن �سح التعبري، 
اأن يكتفي بحرف العطف فقط مع كل عن�رش يف  ورمبا كان يف و�سع الكاتب 
العبارات، بداًل من تكرار الفعل )اأح�ش( يف كل عبارة، بيد اأن الكالم �سيفقد عند 
ذلك توازنه الكامل واملتنا�سق بني العبارات، وهذا نوع من العناية الهند�سية ببناء 
اجلملة التي كان يوليها طه ح�سني و�رشيبه اأحمد ح�سن الزيات اهتماما بالغا، 
زميله، وعلى �سعيد �سوتي  الناحية من  بهذه  احتفاال  اأعظم  الزيات  واإن كان 
�سيفقد الكالم اأي�سا وقعه املو�سيقي الذي يوؤديه يف كل عبارة �سوتا احلاء وال�سني 
امل�سددة )وهما من االأ�سوات املهمو�سة باملنا�سبة( ، ف�سال عما يحدث من زوال 
عن�رش التوكيد اأو ت�ساوؤله فيما لو حذف الفعل من كل عبارة، فتكرار الفعل له 
والتوكيديه  واملو�سيقية  الهند�سية  النواحي  وهذه  العبارة.  يف  بينة  توكيدية  قوة 
روعيت اأي�سا يف بناء اجلملة يف اأمثلة التكرار اللفظي االأوىل اأعاله. ولعلي اأورد 
هنا فقرة من )املعذبون يف االأر�ش( ت�سم عددا من التكرارات اللفظية اجلديرة 

بالتاأمل، وتلقي �سوءا اأقوى على هذه الناحية:
وقد جتاوز امل�سجد يف طريقه اإىل النهر، واأقبل اأمامه من ال�رشق �سوء الفجر 
�سئيال ميتد طوال وينب�سط عر�سا، واأقبل وراءه من امل�سجد �سوت املوؤذن ميتد 
وغناء يوقظ  االأ�سياء،  يوقظ  �سياء  طولوينب�سط عر�سا، وامتالأ اجلو من حوله 
االأحياء ويدعو النا�ش اإىل ال�سالة، ولكن قا�سما مل ير �سياًء ومل ي�سمع غناًء، 
قد اأظلمت عيناه و�سدت اأذناه، وم�سى اأمامه كاأنه ال�سهم الكليل الفاتر تدفعه 
قوة كليلة فاترة، وجعل مي�سي اأمامه ومي�سي مرتفقا، حتى اأح�س اأنه يخطو يف 
فراغ، ثم اأح�س بردا ياأخذه من جميع اأقطاره، ثم مل يح�س �سيئا، ومل يح�سه 
�سيء، واإمنا م�سى اإىل الغيب كما مت�سي يف كل حلظة اأ�سياء كثرية اإىل الغيب. 

�ش 63.

العبارات  فاأما  الفقرة ،  فاأنت ترى ما تكرر من عبارات ومفردات يف 
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فمنها قوله »ميتد طوال وينب�سط عر�سا« ، واأما املفردات فرنى منها مثال الفعل 
م�سى اأو مي�سي، فقد ذكر هذا الفعل يف الن�ش على ق�رشه خم�ش مرات، وكذلك 
جند يف هذا الن�ش اأي�سا عودا اإىل ما اأ�رشنا اإليه من »احل�سح�سة« وذلك يف قوله« 
اأقطاره، ثم مل  اأنه يخطو يف فراغ، ثم اأح�س بردا ياأخذه من جميع  حتى اأح�س 
اأربع  تكرر  يح�ش(  )اأح�ش،  الفعل  اأن  فنلحظ  �سيء«،  يح�سه  ومل  �سيئا،  يح�س 
الواحد  االأمر  تقليب  من  نرى  عما  ف�سال  املحدود،  اجلملة  �سوط  رغم  مرات 
يعجب  وقد  �سيء«،  يح�سه  ومل  �سيئا،  يح�ش  مل  »ثم  قوله  كما يف  لبطن  ظهرا 
املرء من هذا التكرار اللفظي خا�سة اإذا علم اأن طه ح�سني قد عاب على �ساعره 
االأثري اأبي الطيب املتنبي يف اأبيات �سائرة جنوحه اإىل التكرار اللفظي و التكرار 

اجلذري يف البيت الواحد، نحول قول املتنبي:

غثاثة عي�سي اأن تغث كرامتي       ولي�س بغث اأن تغث املاآكل

اأو قوله:

اأبقـى زريــق للثغـــور حممـدا      اأبقى نفيـ�س للنفيـ�س نفي�سا

فنجد اأن طه ح�سني يعلق على مثل هذا بقوله: »فانظر اإىل هذه النفنفة، 
اأو اإىل هذه الن�سن�سة التي تاأتي من تكرار النفي�ش ثالث  اأو اإىل هذه الف�سف�سة، 
مرات يف �سطر واحد«)6(، ولكنا نعلم يقينا اأن ما كل ما يعاب يف ال�سعر يعاب 
اأي�سا يف النرث، �سيما واأن البيت ال�سعري هو وحدة نظمية ق�سرية ال�سوط، مقارنة 
باجلملة من الكالم اأو الفقرة من املنثور، التي قد يطول �سوطها فتتيح للكاتب اأن 

يكرر من الكلم والعبارات ما يرى اأنه اأف�سل واأوقع تاأثريا على �سعيد التلقي. 

واأما التكرار اجلذري، فم�سابه للتكرار اللفظي بوجه من الوجوه، اإال  اأنه 
لي�ش يف تكرار االألفاظ نف�سها ، واإمنا يف تكرار اجلذر الذي ا�ستقت من اللفظة، 
ومن  اجلملة،  يف  فاأكرث  مفردتني  بني  م�سرتك  للكلمة  االأ�سلي  اجلذر  اأن  مبعنى 
املعذبني«  وعذاب  البائ�سني،  »بوؤ�ش  )املعذبون(:  يف  الكاتب  قول  ذلك  اأمثلة 
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و»الرتف املرتف« و »البوؤ�ش البائ�ش« �ش 86 وقوله عن كتاب عمر اإىل عمرو 
بن العا�ش: »وانظر اإىل ما يف هذا الكتاب الق�سري الرائع من عنف عنيف ملوؤه 
الرحمة الرحيمة«  �ش 161، ونحو قوله »فاإذا ا�ستدت ال�سدة، واأزمت الأزمة، واأمل 
الوباء فالت�سدق واجب يفر�سه العدل« �ش 163 وكذلك قوله »واإمنا ا�ستقبلت 
ياأخذ كرثة  الذي  البوؤ�ش  وهذا  تنوب  التي  والنوائب  حتدث،  التي  الأحداث  هذه 
امل�رشيني..« 175، وكذلك نحو قوله يف هام�ش ال�سرية:« ولكن له مع ربه ومع 
النا�ش مذاهب التذهبونها ، و�سرية ال ت�سريونها« �ش 81،  ففي كل ذلك كما 
ترى يتكرر جذر الكلمة اأعني االأ�سل الذي ا�ستقت منه، ويف هذا الباب اأي�سا 
العميد  ن�سو�ش  يف  ا�ستعماله  يف�سو  الذي  املطلق  املفعول  �سيغة  اإدراج  ميكن 
اأي�سًا )واملفعول املطلق غر�سه االأ�سا�ش توكيد الفعل كما يقول النحاة(، لكن ما 
الداعي يا ترى اإىل مثل ذلك التكرار اجلذري املو�سح اأعاله، �سيما واأنه ال يزيد 
يف معنى الكلمة �سيئا خا�سة يف نحو قوله »عنف عنيف« و«رحمة رحيمة«؟ 
بالرغبة   - التوكيد  زيادة  على  عالوة   - هنا  الكاتب  غر�ش  تف�سري  ميكن  لعله 
يتعاقب  حيث  اجلملة،  يف  الكلم  بني  تناغمي  اأو  مو�سيقي  تعاقب  اإحداث  يف 
اإقحام اجلذر نف�سه يف قالب تناغمي خمتلف ولو من غري ما �رشورة داللية، وهذا 
البنية ال�سواتية)7( لكل مفردة. هذا من جهة، ومن  التناغم املاأمول ت�سطلع به 
بني  االزدواج  حيز  مللء  يتطلع  ما  كثريا  املن�سيء  الكاتب  اأن  جند  اأخرى  جهة 
اأي  املتعاطفة،  العبارات  املطلوب بني  الرتكيبي  التوازن  لتحقيق  اأي  العبارات، 

املربوطة بحروف العطف ، فيحدث مثل هذا)8(.

التكرار املعنوي:
واأما التكرار املعنوي – وخري مثال له العبارات اأو اجلمل املرتادفة معنويا 
وبخا�سة  العربي،  االإن�سائي  االأ�سلوب  يف  �سائع  فاأمر   - االأقل  يف  املتنا�سبة  اأو 
ذي الطبيعة الذاتية االأدبية، ولك اأن تعتربه �سمة قدمية حديثة من �سماته االأ�سيلة 
التي »كر�ستها« اأقالم املن�سئني والكتاب املرت�سلني عرب االأحقاب والقرون، ولعله 
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بني  يعرف  فيما  خا�سة  ا�ستعماال،  العربية  البالغة  يف  االإطناب  اأبواب  اأو�سع 
املخت�سني باالأ�ساليب وطرائق اخلطاب باالزدواج )اأو التوازي(، ويق�سدون به 
تلك العبارات املتوازنة اأو املت�ساوية يف الرتكيب التي ت�سمها اجلملة يف بنيانها، 
الع�رش  العربي يف طفولته خالل  الكتابي  االأ�سلوب  اإىل  الوراء،   اإىل  نظرنا  ولو 
االأ�سلوب  كان  حيث  جدا،  خمتلفا  االأمر  لوجدنا  االأموي  والع�رش  االإ�سالمي 
على  الكالم  وتف�سيل  والتطويل  االإ�سهاب  من   اللون  هذا  عن  مبعزل  العربي 
اإ�سباع  لالإيجاز يف غالب احلال، ويقت�سد يف  ينحو  االأ�سلوب  وجوهه، فكان 
ملا  لكن   الكالم،  تنميق يف  التقرير وال  غلو يف  فال  وتوكيدا،  تف�سيال  الفكرة 
بني  دولة  الزيات - يف �سدر  يقول  والزخرف -كما  الرتف  اإىل  العرب  نزع 
»اأخذوا  بينهم  احل�سارة  اآفاق  وات�سعت  بالفر�ش،  اختالطهم  وازداد  العبا�ش، 
يتاأنقون ويطيلون يف االأ�سلوب، وازداد ذلك برتاخي الزمن حتى خرجوا عن 
اأبلغ  التكرار  ذلك  وراأوا  الواحد،  املعنى  على  اجلمل  وعاقبوا  القدماء  اأ�ساليب 
اأن  اآخر  ناقد  االإيجاز«)9(، ويرى  وانتقدوا مذهب  النف�ش،  واأوقع يف  للمعنى 
هذا النحو من التطويل  قد ن�ساأ اأوال يف اأ�سلوب عبداحلميد، ثم زاد يف اأ�سلوب 
ابن املقفع، ثم فا�ش يف اأ�سلوب اجلاحظ، ثم طغى يف اأ�ساليب من خلفوهم »من 
�سعفة الكتاب وعبدة ال�سنعة«، وهذا اأبو هالل الع�سكري يروي راأيا الأ�سحاب 

االإطناب يف الكتابة و الكالم يقول:
»املنـطق اإمنـا هو بيان، والبـيان ل يكون اإل بالإ�سباع وال�سفاء، وال�سفاء ل يقـع اإل 
باالإقـناع، و�فـ�شـل �لكـالم �أبينه،، و�بيـنـه �أ�شـده �إحاطـة باملعـاين، وال يحاط باملعاين 
اخلا�سة  فيه  م�سرتك  والإطناب  للخـوا�س،  والإيجـاز  بال�ستق�ساء.  اإل  تامة  اإحاطـة 

والعامة، والغبي والفطن، والري�س واملرتا�س«)10(.

اأي�سا اإىل اأن غر�سه االأ�سا�ش هو »التوكيد،  ويذهب اأ�سحاب االإطناب 
الت�سوير، حتى يتقرر يف الذهن، ويحيط به  النف�ش، وزيادة  وتثبيت املعنى يف 
ال�سعور«)11(، وقد بحث البالغيون اأغرا�ش االإطناب الكثرية واأ�سبعوها قوال 
ما، فهذه  �سيئا  يلحظ  يدر�سون  التي  اأمثلتهم  الناظر يف  اأن  ودر�سا ومتثيال، غري 
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االأمثلة هي يف الغالب اإما اأن تكون اآياٍت قراآنية حمفوظة اأو اأبياتًا �سعرية �سائرة، 
ويندر اأن يكون بينها �سيء من النرث، - اللهم قلة من االأحاديث واالآثار - على 
وفرة اإنتاج كتاب العربية واأدبائها وعلمائها من املنثور،  فتجد هوؤالء البالغيني  
�سابق  عن  الحق  نف�سها  ال�سعرية  وال�سواهد  عينها  القراآنية  االأمثلة  يتناقلون 
ويتوارثونها كابرا عن كابر)12(، وال يكلفون اأنف�سهم – حتى املحدثني منهم 
واملوؤرخني  واالأدباء  الكتاب  ونرث  امل�سنفني  اآثار  من  اأخرى  اأمثلة  اإيراد  عناء   -
واأ�ساليبهم ولغتهم، واملعروف اأن النرث هو ال�سطر االأ�سخم من تراث العربية، 
ال�سعر ال ي�سلح دائما  اأن  ا�ستعمالها، كما  اللغة وواقع  اإىل طبيعة  وهو االأقرب 
ليكون حكما يف اال�ستعماالت اللغوية، الأنه �رشب من القول حتكمه �رشورات 
الوزن والقافية واعتبارات خا�سة الميكن تعليلها بناء على اأقي�سة الكالم املنثور، 
وال ي�سح تعميمها على كافة اأ�سكال اخلطاب، بل اإن هوؤالء النفر من الباحثني 
البالغيني ال يفكرون يف البحث حتى عن اأمثلة قراآنية جديدة اأو �سواهد �سعرية 
اأن  اأرى  لذا  القدمية.  البالغة  كتب  يف  وحفظوها  تدار�سوها  التي  غري  اأخرى 
امل�سهد التاأليفي البالغي يف ع�رشنا احلا�رش يحتاج اإىل كتب مدر�سية ت�رشح فنون 
البالغة يف �سوء نتاج كتاب العربية وتراثها النرثي الغزير، وال يعني هذا مطلقا 
اإلغاء اأو تهمي�ش ال�سواهد البالغية املحفوظة، واإمنا نق�سد رفدها على نحو كاف 
التعبري عندهم  واأ�ساليبهم وطرائق  الكتاب وامل�سنفني  لغة  ب�سواهد حقيقية من 

على اختالف ع�سورهم، مبا فيها ع�رشنا احلديث.

الإطنــــاب:
والولع باالإطناب يف االأ�سلوب قدمي عند طائفة الكتاب، لكن لعل اأر�سخ 
الكتاب قدما واأ�سدهم تعلقا بهذا االإطناب، واالإطناب املعنوي - كما اأ�سري اأعاله 
- اأبو عثمان اجلاحظ من القدماء، فهو الذي »بعج« لهم هذا ال�رشب من الكالم 
عبارتني  وتاأملت كل  اأ�سلوبه  النظر يف  اأنعمت  اإذا  فاأنت  لهم يف جادته،  ومد 
معطوفتني بالواو لوجدت بينهما �سببا قويا من تنا�سب املعنى، بل من تطابقه يف 
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اأحيان كثرية، وانظر اإن �سئت اإىل مقدمة كتابه يف البخالء لتجدها م�رشوبة  كلها 
على هذا الر�سم، وكل ذلك رغبة منه يف اإحداث التوكيد املعنوي الالزم لكالمه، 
وكذلك حر�سا منه على هند�سة العبارات اأو هند�سة الفوا�سل على �سنن تركيبي 
متناغم، وقد تاأثر طريقته يف الكتابة هذه اأدباء العرب واملن�سئون منهم على مر 
القرون، حتى ع�رشنا هذا، وكان يف جملتهم طبعا طه ح�سني وبع�ش ع�رشييه 
كالزيات واأحمد اأمني - واإن كان اأحمد اأمني اأقلهم عناية به على نحو ملحوظ 
-، فطه ح�سني يتكيء يف االأعم االأغلب على هذا النوع من االإطناب يف ب�سط 
الفكرة اأو تقرير املعنى ، ومي�سي دائما يف ت�رشيف الكالم على وجوه مت�سابهة، 
وعبارات متاآلـفة معنى ومبنى، انظـر مثال اإىل قوله يف هامـ�ش ال�سـرية: »وما له 
ال يكتئب وال يبتئ�ش، وما له ال يحزن وال ينـدم، وما له ال يفـزع وال يجزع 
وقد �سفكت يده امل�سحية دما بريئا وملا ينت�سف النهار« �ش 165، فكلها كما 
ترى عبارات ياأخذ بع�سها برقاب بع�ش يف وحدة املعنى، كاالإخوة الأب واحد، 
الياأ�َش وال  اأي�سا قوله يف )املعذبون(: »ولكنه ال يعرف العجَز وال  ومثل ذلك 
االإخفاق، واإمنا هو ملّح دوؤوب« �ش 134، فالعجز والياأ�ش واالإخفاق كلها من 
بادي احلزن«، وكذلك  البال، حمزونا  اأي�سا »كئيبا كا�سف  بابة واحدة، ومنها 
دين  ذلك  يزيد  وال  انت�سارا،  اإال  اهلل  كلمة  ذلك  يزيد  »فال  ال�سرية:  هام�ش  يف 
اهلل اإال ظهورا« �ش 86، وقوله »وما اأكرث ما بحثنا وغلونا يف البحث، وما اأكرث 
ما ا�ستق�سينا وغلونا يف اال�ستق�ساء« 48، وكذلك نحو قوله يف املعذبون« ويف 
 125 �ش  تنوب«  التي  والنوائب  تلم،  التي  واخلطوب  حتدث،  التي  احلوادث 
التبا�ش  وما  بالبوؤ�ش،  البوؤ�ش  اقرتان  وما  الفقر،  اإىل  الفقر  اجتماع  »فما  ومثله 
اإعـانة  اإىل  و�سـيلة  فيه  الثـروة  وتكون  ومثـله«   ،147 �ش  باالإعدام!«  االإعدام 
املنكوب، واإغاثـة امللهوف، واإنقـاذ املحـروم« �ش 179، وكل ذلك كما راأيت 
هو من العبارات املرتادفة معنويا، واأرى اأن من يروم تتبع اأمثلة هذا االإطناب يف 
تراث طه ح�سني حاله كمن يعد حبيبات الرمل يف الدهناء، اأو يح�سب قطرات 
تقريرها هو مق�سود  الفكرة وزيادة  اأو توكيد  املعنى  اأن توكيد  املاء، وال ريب 
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لذاته هنا، مع حتقيق التوازن املو�سيقي املطلوب بني العبارات ، وثمة تعليل اآخر 
يرفد هذه الظاهرة اأي�سا، فاإنه رمبا نظرا لعمق ملكة الدر�ش والتحليل الذي متيز 
بها الكاتب العميد، وبعد نظره يف �سرب ال�سخ�سيات ور�سم مالحمها املعربة يف 
تراثه الق�س�سي، جعل هذا من ديدنه اإذن اأن ي�رّشف املعنى الواحد على اجلمل 
والعبارات، واأن »يعيد اإنتاج« املعنى يف موا�سع متوالية اأو متقاربة، حتى اأ�سبح 
اإذن فاعجب  فاإن تعجب  لها،  انف�سام  االإطناب عروة وثقى ال  بينه وبني هذا 

لهذه الرثوة اللفظية الهائلة التي كان يكتنزها العميد رحمه اهلل يف واعيته.

من مناذج التكرار الأخرى:
وكذلك ي�سيع يف اأ�سلوب العميد على نحو ملحوظ تقليب ال�سورة على 
وجوهها املمكنة، اأو ا�ستق�ساء جميع حاالت االأمر املمكنة: نحو قوله )مل يلتفت 
اإىل اأحد، ومل يلتفت اإليه اأحد، مل ي�سمع عنهم �سيئا، ومل ي�سمعوا عنه �سيئا(، وقوله 
ويقعدن،  يقمن،  له �سليل حني  ي�سمع   « القرويات  الن�ساء  �سيء من حلي  عن 
ا�ستوعب  قد  العميد  اأن  ترى  فاأنت   ،127 االآذان« �ش  وي�سعني �سليل يعجب 
هنا كافة اأ�سكال احلركة التي توؤدي اإىل �سل�سلة احللي عند الن�ساء، وكاأنه �سجل 
حركاتهن و�سكناتهن، وكذلك مثل قوله عن اأم متام يف »املعذبون«: »ال تكلم 
اأحدا، وال يكاد يكلمها اأحد«، وكذلك »مل يحاول اأحد اأن يعينها، ومل حتاول 
اأوجه احلال املو�سوفة م�ستوعبة يف كل  98، فكل  باأحد« �ش  اأن ت�ستعني  هي 
جملة، وكذلك قوله عن االأفندي ال�ساب الذي يزور قريته بعد اأن ظفر بوظيفة 
عليه  النا�ش  تهافت  يرى  واإعجابا حني  تيها  بنف�سه  الفتى  »ميتلئ  احلكومة:  يف 
و�سعيهم اليه ، يحييه بع�سهم من قريب ، ويحييه بع�سهم من بعيد، ويعجب به 
اأولئك وهوؤالء، ويرى فيه اأولئك وهوؤالء �سيئا من الكربياء، فينكره بع�ش النا�ش 
بقلوبهم، وينكره بع�ش النا�ش بقلوبهم« �ش 136، فاأنت ترى اأن الكاتب ب�سط 
ل بني القريب منه  القول يف حتية النا�ش لهذا االأفندي احلديث عهد بوظيفة وف�سّ
يف ال�سارع والبعيد عنه، وبنّي موقف كل من الفئتني جتاهه، مع اأن موقف كال 
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اأنهم يف  االأفندية، كما  التقبل لهذه اخليالء  الفئتني واحد هو االمتعا�ش وعدم 
املارة فح�سب. ومن  اأو  ال�سارع  النا�ش يف  واقع احلال فئة واحدة ال فئتني هم 
تقليب االأمر على وجوهه اأو ا�ستنفاد كافة اأوجه ال�سورة املمكنة قول الكاتب 
يف هام�ش ال�سرية: » ولكن الفتـاة لبثت قائمـة واجمـة كاأنـها ل ت�سمع، اأو كاأنها 

ل تفهم، اأو كاأنها ل ت�سدق ما كان ي�ساق اإليها من حديث« �ش 208.

واأما التكرار املعكو�ش، فيعني ذكر احلال الواحدة اأو ذكر الق�سية الواحدة 
- بلغة املناطقة - ثم عك�ش طرفيها،  فمن ذلك قوله يف هام�ش ال�سرية« وكان 
حديثه هذا مني على ميعاد، اأو كنت اأنا من حديثه على ميعاد« �ش 142، فرتى 
اأن العبارة الثانية هي عك�ش االأوىل يف االإ�سناد،  وقوله اأي�سا يف نف�ش الكتاب« 
ولكنه مل ي�ستطع قط اأن مينح احلياة ابت�سامة نقية من ال�سوائب، كما مل ي�ستطع اأن 
يتلقى من احلياة ابت�سامة بريئة من العبو�ش« ال�سرية 195 وكذا قوله »واأكرب الظن 
اأن ال�سمت املت�سل من حوله، قد دعاه اإىل نف�سه،اأو دعا نف�سه اإليه، فثاب ال�سيخ 
قوله: »من خمر  128. ونحو هذا  اإليه« �ش  ال�سيخ  نف�ش  ثابت  اأو  نف�سه،  اإىل 
كاأنها النار ، اأو نار كاأنها اخلمر«، �ش 100 وجند اأي�سا يف املعذبون »اأظنك قد 
راأيت اخلطر الذي ي�سعى اإلينا م�رشعا اأو ن�سعى اإليه م�رشعني« �ش 155، وكذا« 
اأو تبعدان به نف�سيهما عن اجلوع«   خبز جاف تبعدان به اجلوع عن نف�سيهما 
�ش 52. والغر�ش من هذا التكرار املعكو�ش يف نظري هو لي�ش الرغبة يف توكيد 
املبالغة  اأي  اأي�سا،  التوكيد  القاريء فح�سب، بل يف زيادة هذا  املعنى يف روع 
اأال  الرتكيب،  ناحية  اآخر رمبا من  �سببا  اأن هناك ما قد يكون  التوكيد، كما  يف 
اأن  مبعنى   ،)syntactic weight( الالزم  الرتكيبي  الثقل  الرغبة يف حتقيق  وهو 
يكون للجملة ثقل تركيبي بزيادة عدد مكوناتها ولو عن طريق عك�ش االإ�سناد 
اأو تقليب احلال ظهرا لبطن لتجعل القاريء يتلبث يف قرائتها، فيرت�ّسخ من ثم 

املعنى ب�سورة اأعمق من حالتها االأوىل.

للنباأ  فا�ستمعت  الرتكيبي عند طه ح�سني قوله:  الثقل  اأمثلة مراعاة  ومن 
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معنويا  املرتادفة  العبارات  فهذه  باًل«)14(،  اإليه  ملق  ول  له،  اآبه  ول  به،  حافل  غري 
واملتناظرة هند�سيا قد جاء اأثقلها وزنًا يف اآخر اجلملة، اأي عبارة »وال ملق اإليه 

باال«)15(.

نظرة يف اآثار الدار�سني:
طه  اأ�سلوب  يف  التكرار  مناذج  على  ركزت  قد  املقالة  هذه  ومادامت 
االإ�سارة  هنا  لزاما  اأجد  فاإين  الق�س�سي،  تراثه  من  �سيء  على  اعتمادا   ، ح�سني 
التكرار، قد عني بدرا�ستها نفر من  اأعني   ، الناحية  اأن هذه  اأمر هام، وهو  اإىل 
الباحثني يف جمال الل�سانيات ول�سانيات الن�ش على نحو خا�ش، ولعل اأبرزهم 
باحثة اأمريكية اأ�سبحت علما يف هذا الباب)16(، در�ست االأ�سلوب العربي يف 
�َسـْمته احلجاجي خا�سة، يف ن�سو�ش لكتاب عرب من منت�سف القرن امليالدي 
املن�رشم، وذهبت فيه اإىل اأن التكرار بنوعيه اللفظي واملعنوي )واأحيانا اجلذري( 
وما يندرج حتته من توازن وازدواج واقرتان تراديف واإعادة �سياغة هو ظاهرة 
�سائدة يف االأ�سلوب الكتابي العربي ، وربطت الباحثة هذه احلال بتقاليد اخلطابة 
ال�سفوية العريقة عند العرب القدماء، حيث يتم تقرير املعنى يف نف�ش ال�سامع لي�ش 
باال�ستناد على تعليل منطقي وا�سح، فيه مقدمات ثم نتائج، واإمنا بوا�سطة عر�ش 
واجلمل  امل�سهبة  باالألفاظ  معاورتها  ثم  اإي�سالهااأوال  املطلوب  للفكرة  الكاتب 
املطولة ومعاقبة الكالم عليها ذات اليمني وذات ال�سمال، مكررا عر�سها طوال 
الوقت لكي ي�سلم بها املتلقي يف النهاية هكذا من دومنا تعليل اأو ترتيب منطقي 
اأن  البع�ش ،  اأ�سا�سه هذا االإقناع واحلجاج. واالأمر الذي قد يثري قلق  يتم على 
هذه اخلا�سية لها جذور �ساربة يف بيئة املجتمعات التي ي�سيع فيها اال�ستبداد كما 
ترى الباحثة، حيث تلقى االأفكار هكذا على النا�ش ويتم تر�سيخها يف اأذهانهم 
على نحو موؤثر بالتكرار والتعاقب واالإطناب، وما يرافق ذلك من ثروة لفظية 
وتزويق بالغي، واأن تلك الثقافات و�سلت اإىل قناعة توا�سع عليها �سادة القول 
فيها ترى اأن التزويق البالغي اأو الو�سي والتاأنق االأ�سلوبي كفيل بتمرير الفكرة 
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اإىل املتلقي، من دومنا حاجة اإىل تعليل اأو ترتيب اأو منطق اأو خالفه، وهذه احلال 
العربي،  االأ�سلوب  ت�رشع يف حق  من  تخلو  ال  تهمة  نظري  املو�سوفة هي يف 
اأي �سمة للتدرج املنطقي يف االإقناع،  الباحثة جملة وتف�سيال  حيث تنفي عنه 
فال ترتيب ملقدمات اأولية يف الكالم وال حقائق مبدئية لكي تبنى عليها نتيجة 
الن�ش اأو يوؤ�س�ش عليها املعنى العام الذي يريد الكاتب اإي�ساله للمتلقي، وال �سيء 
من هذا  اأو ذاك،، وهذه ال�سبغة »الدمياغوغية« التي اأزرت علينا الباحثة بها واإن 
انطبقت على بع�ش من كالم ال�سا�سة وحمركي اجلماهري وخطباء املنابر واأ�سحاب 
االأقالم من فئة املطبلني اإال اأنها ال ميكن بحال من االأحول اأن تكون �سمة عامة 
وطرائق  احلجاج  اأ�ساليب  الأن  بخا�سة،  منه  واحلجاجي  العربي،  لالأ�سلوب 
الطرح ومناهج بيان الفكرة ومقدماتها اأو التعليل لها والتدرج يف طرحها، كل 
ذلك �ساأن يختلف من كاتب الآخر ، ويتباين فيه النا�ش على نحو ن�سبي كبري، 
وي�سعب �سبطه بناء على مقتطفات معدودة تعترب نطفا ي�سرية قيا�سا اإىل بحر النرث 
العربي امل�ستفي�ش، ولو اقتب�ست الباحثة �سيئا من نرث كاتب اأديب عامل كاأحمد 
اأمني مثال، لراأت كيف يبنى احلجاج على مقدمات وم�سلمات، فهو لي�ش ممن 
تغيري  اأو  واإعادة �سياغتها  ترديدها  يقت�رش على  ثم  الفكرة ومن  بعر�ش  يكتفي 
هذا  به  ات�سم  الذي  الفل�سفي  للمزاج  ولعل  فح�سب،  التالية  الفقر  يف  لبو�سها 

الكاتب العامل دورا يف هذا االجتاه)17(.

ومهما يكن من اأمر، فقد حللت هذه الباحثة - فوق ما ذكر - الدواعي 
البالغية لظاهرة التكرار واأرجعتها اإىل اأمور عدة، منها توكيد اخلطاب، وكذلك 
التكرار  اأن  اأعاله  راأينا  قد  الكلم يف اجلملة. وكنا  ال�سوتي بني  التناغم  مراعاة 
املعنوي بخا�سة هو �سمة قدمية حديثة من �سمات االأ�سلوب العربي، فيما يعرف 
باالزدواج  اأو التوازن. ويالحظ على هذه الدرا�سة الل�سانية الأ�سلوب التكرار 
عند كتاب العربية اإ�سكال اآخر، حيث ركزت الباحثة كما قلنا على االأ�سلوب 
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احلجاجي ، غري اأن اأفق الكتابة احلجاجية عندها قد �ساق و»انح�رش« فلم جتد 
املعروف)18(، مع  العربي  القومي والرتبوي  املنظر  ل�ساطع احل�رشي،  اإال كتابا 
كتاب اآخر - اأو باالأحرى كتيب - هو فل�سفة الثورة املن�سوب جلمال عبدالنا�رش 
احلقيقي،  كاتبه  ان حممد ح�سنني هيكل هو  البع�ش  يعتقد  االأخري  والكتيب   -
اأو من رجال  وهوؤالء املوؤلفون املذكورون ، واأن اعترب بع�سهم من اأهل الفكر 
ومعهم حـق يف  البعـ�ش-  يجادل  قد  اأنه  اإال  وقتـهم،  وال�سحافـة يف  ال�سيا�سة 
ذلك - اإذا ما عد هوؤالء من جملة كتاب النرث العربي امل�سار اإليهم بالبنان، اأعني 
اأن  ن�ستطيع  نلتم�ش يف نرثهم خ�سائ�ش عامة  اأن  ي�سلح  الذين  الكتاب  اأولئك 
»ن�سحبها« من عدة مناذج ون�ستخرج منها نتائج اأو اأحكاما مطردة، ويف احلقبة 
التي در�ستها الباحثة كان هناك جمهرة عري�سة من الكتاب العرب، من مفكرين، 

ونقاد، وروائيني، وموؤرخني، يف غري ما قطر عربي غري هوؤالء املذكورين.

على  ح�سني  طه  اأ�سلوب  على  الدر�ش  عد�سة  الباحثني  بع�ش  ركز  كما 
البدراوي زهران يف كتابه »اأ�سلوب طه  اللغوي  الباحث  نحو خا�ش، ومنهم 
الدرا�سة مركزة على  اللغوي احلديث«، وكانت هذه  الدر�ش  ح�سني يف �سوء 
يف  )املو�سيقي(  ال�سوتي  اجلانب  عن  فيها  املوؤلف  حتدث  فقط،  االأيام  كتاب 
نف�سه، كما  القاري  اإىل  للمفردة  ال�سوتي  للتاأثري  نقله  الرجل، وطريقة  اأ�سلوب 
تاأثر طائفة كبرية  عند طه ح�سني، والحظ  ال�سائعة  الرتاكيب  الباحث يف  نظر 
منها باأ�سلوب النظم القراآين، كما فح�ش الباحث م�ساألة اإيثار الكاتب لرتكيب 
املبني للمجهول يف مواطن كثرية)19(، غري اأن �سواهد هذه الدرا�سة عن اأ�سلوب 
طه ح�سني على ق�رشها )111 �سفحة( قد تطول جدا اأحيانا، الأن الباحث اأدرج 
يف مو�سعني من درا�سته ف�سلني كاملني من كتاب االأيام! وفيما عدا ذلك فاإن 
الباحث بو�سفه ممن نظر يف االأ�ساليب االأدبية واللغوية وفح�سها جيدا فاإنا جنده 

ي�سيد بطه ح�سني، يقول:
»اإن الذهن مييل دائما اإىل جمع الكلمات واإىل اكت�ساف عرى جديدة جتمع 
دال  اأو  املعنى  دال  بوا�سطة  لغوية  بعائلة  دائما  تت�سبث  والكلمات  بينها، 
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منها، وهنا مكمن  التي ترتكب  االأ�سوات  بوا�سطة  اأو  متيزها،  التي  الن�سبة 
براعة طه ح�سني الذي يجعل القاريء الأ�سلوبه يعي�ش مع تيار اأ�سالة وقوة 
�سخ�سية وملكة روح تراوح ]تزاوج؟[ بني الرتاكيب ومقت�سى احلال، اأو 
يريد  الذي  بالغر�ش  الرتكيب  يربط  لفظ  اختيار  الذي يحمل على  الداعي 
التعبري عنه، فيتم التوازن بني ال�سحة الداخلية وال�سحة اخلارجية لالأ�سلوب 

معا«)20(.

كما حظي بع�ٌش من كتب طه ح�سني الق�س�سية بعناية بع�ش الباحثني من 
النقاد، فقد در�ش د. اإبراهيم عو�ش كتبا للعميد كـ )دعاء الكروان( و)املعذبون 
يف االأر�ش(، ففي هذا الكتاب االأخري در�ش الباحث جملة من املاآخذ من ناحية 
الفن الق�س�سي على هذه املجموعة ، وقدم عددا من التربيرات حول عدم مراعاة 
قواعد الفن الق�س�سي لدى طه ح�سني، كما بحث الناقد اأي�سا اأثر القراآن البارز 
يف اأ�سلوب طه ح�سني الكتابي، حيث يرى الباحث »بروز الطابع القراآنى بروزا 
قويا غالبا« يف اأ�سلوب العميد، ثم راح يخّرج طائفًة كثريًة من ا�ستعماالت طه 
ح�سني االأ�سلوبية على نظائرها من اال�ستعماالت يف اآيات القراآن الكرمي، كما 
فح�ش الباحث ظاهرة التكرار عند طه ح�سني، واعترب اأن من مظاهر املو�سيقى 
لدى الدكتور طه كرثة التكرار الذي يتخذ �سورا خمتلفة ، غري اأنه يرى اأن هذه 
الناحية ال تخلو من جاذبية اآ�رشة يف اأ�سلوبه، بل اإنها رمبا �سدت الكثريين الذين 
طه  عن  الرافعي  كالم  اإىل  م�سريا  الناقد  هذا  ويقول  الفنية،  املتعة  اإىل  يتطلعون 

ح�سني واتهامه بالولع بالتكرار غري املن�سبط:
الرثثرة  حد  اإىل  عادًة  ي�سل  ال  كتاباته  فى  ح�سني  طه  تكرار  اأن  �سك  وال 
من  املنب�سط  املتاأين  اأ�سلوبه  به  يت�سم  ما  اإن  اإذ  هنا،  تطالعنا  التى  امل�سحكة 
مو�سيقى وفخامة واأ�سالة وو�سوح و�سال�سة ودفء وتهكم وثقافة وا�سعة 
متنوعة االألوان يغطي فى كثري من االأحيان على هذه الرثثرة املتحذلقة، اأو 

قل: يحولها اإىل ثرثرة فنية لذيذة)21(.
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يف منظور بع�س النقاد:
املعارك  من  جملة  اأ�سعل  والأديب  االإنتاج  غزير  لكاتب  الطبيعي  ومن 
املوؤيد  فمنهم  اأ�سلوبه،  حيال  النا�ش  روؤية  تختلف  اأن  ح�سني  كطه  االأدبية 
امل�ستح�سن ، ومنهم غري ذلك ، ومن ذا الذي يطيق اأن يحمل النا�ش فياأطرهم على 
راأي واحد؟ خا�سة يف جانب التذوق الفني االأدبي الأعمال الكتاب واالأدباء 
تقديرية  م�سائل  هي  الفنية  املتعة  وح�سول  الفني  التذوق  اأن  ذلك  والفنانني، 
فيما  وللنا�ش  النا�ش،  كل  عند  ثابت  ب�سكل  حدودها  تر�سيم  ي�سعب  �سخ�سية 
يقراأون مذاهب كما نعلم، فكان الرافعي مثال - وهو يعد من خ�سوم طه ح�سني 
اأبدى تهكمه  اآنذاك - قد  ال�سحافة  بينهم �سجاال على �ساحة  الردود  و كانت 
اأ�سلوب طه ح�سني ، وكان مما حتفظ الرافعي عليه واأثار تهكمه مقاٌل لطه  من 
ح�سني يف جريدة ال�سيا�سة يومذاك بعنوان ق�سة املعلمني، يقول طه يف �سدره: 
»نعم ق�سة املعلمني، فللمعلمني ق�سة، وللمعلمني ق�سية. وكنا نحب اأال تكون 
للمعلمني ق�سة، واأال تكون للمعلمني ق�سية، الأننا نرباأ مبقام املعلمني عن اأن تكون 
لهم ق�سة اأو ق�سية، ولكْن اأراد اهلل، وال رادَّ ملا اأراد اهلل، اأن يتورط املعلمون فى 
ق�سة، واأن يتورط املعلمون فى ق�سية. لي�ست ق�سيتهم اأمام املحاكم، واإن كانت 
اأو�سكت فى يوم من االأيام اأن ت�سل اإىل املحاكم، ولي�ست ق�ستهم ُمْفِزعة ُمْهِلعة، 
واإن كانت اأو�سكت فى يوم من االأيام اأن تكون مفزعة مهلعة«، فيقول الرافعي 
عن هذا مقال املعلمني هذا: »فهذه ع�رشة اأ�سطر �سغرية داَر املعلمون فيها عدد 
اأيام احل�سوم، وُحِكَيت الق�سة �ست مرات، وكان للق�سية فيها �ست جل�سات، 
غـري ما هنـالك من »ُمـْفِزعة« و»ُمْهِلـعة« قد اأفزعـت واأهلعــت مرتيـن، وغـري 
ما بقى مما هو ظاهر بنف�سه. وال ريب اأن االأ�ستاذ اإما اأن يكون قد نحا بهذا نحوا 
ال نعرفه وق�سد اإىل وجه مل نتبينه، فهو يدلنا عليه لُنْجِرَيه فيما اأجريناه من اأ�ساليب 
البالغة ونوؤرخ له فى الذوق اجلديد، واإما اأن يكون عند ظننا به فى اعتبار هذه 
املعلمون هذه  قراأ  فاإذا  وُروحانيتها.  بقوتها  للت�سخري  ُرًقى وطال�سَم  الكلمات 
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املقالة ع�رش مرات انحّلت امل�سكلة وجاءهم الرزق وهم نائمون«)22(، وال �سك 
اأن اأ�سلوب طه ح�سني يف جل تراثه  االغزير ال ميكن اأن يقا�ش على م�سطرة مقال 
قدمي ين�رش يف جريدة تعترب من �سحافة ال�سعب اآنذاك، فال ميكن للقاريء املن�سف 
اأن يتعامى عن ذلك الفي�ش الغزير فيحكم على مثل هذه القمة االأ�سلوبية جمتزئًا 

بهذه الفقرة مما حتفظ عليه بها اخل�سوم.

وظلت نظرة الرافعي عن اأ�سلوب طه ح�سني هي هي مل تتغري طوال فرتة 
ال�سجال االأدبي الذي �سجر بينهما �سنني عديدة ، وظل الرافعي يرى فيه )اأي 

اأ�سلوب طه ح�سني( تكراراً وركاكة وم�سغًا للكالم، ويقول عنه:
كان اأول من ا�ستعمل الركاكة يف اأ�سلوب التكرار كاأنه مي�سغ الكالم م�سغًا، 
فيه،  �سرب  ال  الذي  باملكروه  منه  العربية  وابتلى  منازله،  اأحط  اإىل  به  فنزل 
ياأتي  فال  عليه،  باالإدمان  طبعًا  ذلك  ف�سار  منه،  عالج  ال  الذي  واملر�ش 
باجلملة الواحدة اإال انتزع منها االنتزاعات املختلفة، ودار بها اأو دارت به 
تع�سفًا و�سعفًا، واإخالاًل ب�رشوط الف�ساحة وقوانني العربية. واالآفة الكربى 
اأنه كان يح�سب ذلك اإبداعًا منه يف االأ�سلوب واإحكامًا يف ال�سبك وطريقة 

بني املنطق والبالغة«)23(.

واأما الناقد اللبناين مارون عبود ، وهو من اأعالم تلك املفازة كما يقال 
- وكان نقادة الذعا الأ�ساليب الكتاب يف ع�رشه -  فقد  »اخترب« بنف�سه بع�ش 
املخترب«)24(،  »يف  املعروف  النقدي  م�سنفه  يف  عنها  وحتدث  العميد  كتب 
وكان يف جملة  تلك الكتب التي دخلت »خمترب« عبود هذه املجموعة ال�سغرى 
يف  تدور  االأخري  بالكتاب  اخلا�سة  النتائج  وجاءت   ، االأر�ش«  يف  »املعذبون 
جملتها على املحمل االإيجابي، بيد اأن هذا الناقد الذي يحلو له كثريا النظر يف 
دقائق الن�سو�ش الحظ على طه ح�سني اأنه كاتب يحب اأن يدغدغ قارئه ويداعبه 
ويرثثر معه،  غري اأنه ي�ستدرك قائال: » ولكنه – اأي طه ح�سني - ي�سود مثال �سبع 
�سفحات ليخربنا بها عما يريد اأن يحدثنا به عن املعتزلة ]اإحدى الق�س�ش[ واأم 
القارئ حتى  متام. فطه وقارئه يف ن�سال م�ستمر وجهد جهيد، فال يرتك ذاك 
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يعود اليه« ومارون عبود ي�سري هنا اإىل حديث طه ح�سني املبا�رش مع القارئ يف 
تقدميه ملو�سوع الق�سة الذي يطول ، والذي يعود طه اإىل ا�ستئنافه يف ثنايا الق�سة 
بني الفينة واالأخرى. غري اأن عبود ال ميلك اإال اأن ي�سيد برباعة العن�رش ال�سعري 
لدى طه ح�سني الذي هو جوهر الق�سة، ولعله يق�سد هنا اخليال الفني املرتفق يف 
و�سف املالب�سات و�رشد االأحداث، ويعرج هذا الناقد على لغة الكاتب ك�ساأنه 
دائما مع منقوديه فيقول »وهنالك تعابري طريفة يوفق اليها الدكتور فتغطي عيبا 
ال ي�ستطيع التخل�ش منه، كقوله مثال: وكان دنو امراأته من ال�سيخوخة اأو دنو 
ال�سيخوخة من امراأته« ، فنالحظ هنا  اأن مارون عبود قد حتفظ من ذلك ، اأو 
قل ا�ستثقل مثل ذلك االأ�سلوب التكراري يف ن�سو�ش طه ح�سني، والذي �سبق 

اأن ذكرت له اأمثلة اأخرى اأعاله.

ال�سياق، يذكر جهاد فا�سل يف كالم ح�سده �سد طه ح�سني  ويف هذا 
راأيا اآخر عن اأ�سلوب طه وهو للدكتور حممد الهادي الطرابل�سي يقول فيه هذا 

الناقد االأخري:
اأنهما تغيبان عن قارئه  ُيت�سور  اأدب طه ح�سني تغلب عليه �سفتان ال  »اإن 
اللغط  ناحية، وكرثة  التكرار من  مهما كان م�ستواه ودرجة اطالعه، هما 
تالزم  متالزمتان  مرتابطتان  �سفتان  وهما  اأخرى.   ناحية  من  املعنى  وقلة 
ال�سبب والنتيجة. كما هما �سفتان تعدان مبدئيًا من عيوب الكتابة وف�سول 
]اأهم[  من  ومتثالن  كتاباته  جميع  على  تغلبان  ال�سفتان  وهاتان  القول. 
اختياراته اإذ مل يخِف هو نف�سه اجتاهه يف الكتابة هذا االجتاه، فكاأنه التزم ما 

ال يلزم وبقي وفيًا اللتزامه يف جميع اأنواع الكتابة عنده«)25(.

التكرار وقد عرفنا هذه  اإىل ظاهرة  ي�سري  الطرابل�سي  الدكتور  اأن  فرتى 
الظاهرة، واأما اإ�سارته اإىل كرثة اللغط  يف اأ�سلوب طه ح�سني فلعله يعني ما اأ�سلفنا 
عنه احلديث حتت م�سمى الرتديد اأو التدوير)اأي تكرار الفكرة نف�سها مع تغيري 
لبو�سها يف جمل اأو فقرات متتالية(،  وعندي اأن اعتبار التكرار مطلقا من ف�سول 
القول ومن عيوب الكتابة هو حكم فيه غري قليل من الت�رشع وقرب النظر، ذلك 
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اأن التكرار اإذا اأح�سن ا�ستغالله ووظف على نحو �سائغ مقبول ف�سيكون و�سيلة 
وما  االأخرى،  البالغية  املح�سنات  �ساأن  �ساأنه  التلقي  �سعيد  على  فعالة  بالغية 
لنا نذهب بعيدا؟ وقد ا�ستعمل التكرار واالإطناب ب�سورة اأعم يف ن�ش العربية 
االأول، القراآن الكرمي، واأدى جملة من الوظائف البالغية اأو النكت البيانية – 
اأغرا�سا  على ا�سطالح ااملف�رشين - قد ال تتي�رش بدونه)26(. ويذكر البالغيون 
كثرية للتكرار با�ستقراء ال�سواهد القراآنية، ومن هذه االأغرا�ش: تاأكيد االإنذار، 
تعدد املتعلق، زيادة التنبيه، وتذكر ما قد بعد ب�سبب طول الكالم، زيادة التوجع 
والتح�رش، التعظيم والتهويل، ق�سد اال�ستيعاب، توكيد اال�ستبعاد، توكيد العفو، 
التي ترى تندرج كلها يف نظري حتت  البالغية  وغريها)27(، وهذه االأغرا�ش 
ال�سويلم  الناقد حمد  املتلقي، ويرى  املعنى يف روع  اأي توكيد  التوكيد،  مظلة 
- بعد اأن غربل اأقوال البالغيني يف هذا الباب - اأن التكرار »ظاهرة فنية توفر 
باملو�سوع من  ا�ستعماله، ودقة ربطه  اإذا ما روعي ح�سن  اأبعادا جمالية  للن�ش 
املتلقي من جهة  با�ستعداد  ثم  اأخرى،  النف�سية من جهة  االأديب  جهة، وبحالة 

ثالثة«)28(.  

غري اأن اأ�سلوب الدكتور طه ح�سني من جهة اأخرى، قد حظي – واحلق 
اأنف�سهم، وها نحن جند منهم  يقال - بتاأييد جمهرة من املعحبني بني الكتاب 
ناقدا مثل الدكتور جالل اخلياط يف كالم كنت قد اأملعت اإليه ابتداًء عن اأ�سلوب 

طه ح�سني يقول فيه:
كانت للرجل طريقة يف االأداء انفرد بها، اأي اأنه �ساحب اأ�سلوب، مل يكن 
مقلدا فيه، وال ي�ستطيع اأحد اأن يحاكيه دون اأن ينقلب عمله اإىل نوع من 
يكون  اأن  رائعا  عمال  األي�ش  جدوى.  دون  كثريون،  حاول  وقد  العبث، 
العربي  الكاتب   - تقريبا   - يكون  واأن   - اإذن   - املتميز  اأ�سلوبه  للرجل 
وطموحه  وثقافته  وجتربته  وعقليته  موهبته  مزج  الذي  الوحيد  املحدث 
ليخرج من ذلك كله باأ�سلوٍب نعرفه من اأي فقرة كتبها ند�سها بني فقر كثرية 
- لكتاب اآخرين - واإذا بها ت�سري اإليه، وتدل عليه، هل ن�ستطيع ـ مثال ـ اأن 

نفعل ال�سيء ذاته مع العقاد؟!)29(.
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غري اأن ثمة فريق اآخر من النقاد قد تذبذبوا بني هذا الراأي وذاك، فكاأنهم 
يرون قدرا من الوجاهة يف هذه النظرة االأخرية، و�سيئا من االعتبار اأي�سا يف تلك 
اأزعم االأ�ستاذ  اأولئك فيما  اأ�سلوب طه ح�سني، وكان من  النظرة االأخرى نحو 
االأربعينيات،  االأدب يف م�رش يف  النقاد يف دوائر  �سيد قطب، وكان من كبار 
فقد تناول �سيد قطب بع�سا من كتب طه ح�سني الق�س�سية بخا�سة، مثل على 
مقاالت  ب�سع  يف  وذلك  �سهرازاد،  واأحالم  البوؤ�ش،  و�سجرة  ال�سرية،  هام�ش 
جمعها كتابه النقدي)كتب و�سخ�سيات(، و�سيد قطب هناك يقدر ابتداءا ما يف 
اأ�سلوب الرجل من براعة وتفنن يف الت�سوير ، ونحن نعلم اأن الت�سوير الفني احلق 

ي�ستدعي االإطالة واالإطناب غالبا، وهذا من طبيعة االأ�سياء، يقول �سيد قطب:
اال�ستعرا�ش  »مذهب  ا�سم  ح�سني  طه  مذهب  على  نطلق  اأن  ن�ستطيع 
فيها  اأدواته  متتابعة  لوحات  ير�سم  فالدكتور يف خري حاالته  الت�سويري«، 
وللخطرات  وللمعاين،  وللحوادث  للمناظر،  لوحات  واجلمل:  الكلمات 
النف�سية، وااللتفاتات الذهنية على ال�سواء، وتلك ميزته الكربى ك�ساحب 

�سخ�سية اأدبية و�ساحب مذهب فني كذلك«)30(.

فرتى مدى اإعجاب االأ�ستاذ �سيد قطب هنا ب�سمول الت�سوير وعمقه لدى 
طه ح�سني، غري اأنه ما عّتم اأن اأ�سار اإىل اأن هذه ال�سور »تخطر يف وناء وتدب يف 
رفق«  فيقول »نعم قد تبطوؤ احلركة يف بع�ش االأحيان اإىل حد اجلمود، فيدركك 
نوع من اال�ستبطاء تهم اأن تغمز فيه الكاتب لي�رشع يف خطواته بع�ش ال�سيء، 
ولكن ذلك قليل على كل حال«)31(، ومن هنا مل يجد �سيد قطب بدا من اإعادة 
النظر فيما اأ�سمى به اأ�سلوب طه ح�سني اأول االأمر ، فرجع اأدراجه ليقول حقا اإنه 
اال�ستعرا�ش الت�سويري، ولكن ماذا؟ البطيء اللم�سات! ويف هذا اإ�سارة �سمنية 
من الناقد اإىل »ترهل« االأ�سلوب لدى طه ح�سني وا�ستطالته على نحو قد يثري 

ال�ساأم.

وهو  ح�سني،  لطه  معا�رش  اآخر  وناقد  الأ�ستاذ  راأي  على  نعرج  ولعلنا 
االأ�ستاذ اأحمد ال�سايب، �ساحب »االأ�سلوب«، فقد حتدث يف غري مو�سع  من 
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كتابه ذاك عن اأ�سلوب معا�رشه ذلك الكاتب العميد،  وهو يقارن بني اأ�سلوب طه 
ح�سني واأ�سلوب بع�ش ع�رشييه من الكتاب كاأحمد اأمني وم�سطفى عبدالرازق 
وهيكل، وجنده اأي�سا يقرن اأ�سلوب طه ح�سني من حيث البناء والرتكيب باأ�سلوب 

اجلاحظ، من القدماء ، يقول ال�سايب:
»وطه ح�سني متاأثر باجلاحظ يف اأ�سلوبه، ال يهجم عليك براأيه فيلقيه اإلقاء 
و�سعورك،  بعقلك  اأو  بيدك،  ياأخذ  ثم  لطيفا،  �سديقا  يلقاك  واإمنا  االآمر، 
ويدور معك م�ستق�سيا املقدمات حملال ناقدا، ي�رشكك معه يف البحث حتى 
الراأي نا�سجا ويلزمك به يف حيطة واحتياط، ثم يرتكك ويقف  ي�سلمك 
غري بعيد متحديا لك اأو �ساحكا منك، وذلك يف عبارات رقيقة عذبه ، اأو 
قوية جزلة، فيها ترديد اجلاحظ وتق�سيمه؛ فاإذا ق�ش اأو و�سف اأخذ عليك 
النف�ش،  وجوانب  ال�سعور  اأعماق  اإىل  ودخل  واالأ�سياء،  احلوادث  اأقطار 
مدققا، م�ستق�سيا، يخ�سى اأن يفوته �سيء، وال يخ�سى املالل يف �سيء، دقيق 
ال�سعور �سايف النف�ش، جاد ي�سري مع خ�سمه حتى اإذا اآن�ش منه الغ�سب اأو 

التديل )كذا( تركه وان�رشف«)32(.

واأحمد ال�سايب ي�سري يف كالمه هذا على نحو وا�سح اإىل احلر�ش ال�سديد 
لدى طه ح�سني على ا�ستيعاب كافة تف�سيالت ال�سورة، وا�ستنفاد كافة جوانب 
الفكرة التي ب�سددها، وهذا يتطلب غالبا تقليبها على اأوجه متعددة، واالإحلاح 
عليها واإ�سباع القول فيها، كمن يخ�سى اأن يفوته �سيء مما ميكن اأن يقال اأو يذكر 
يف و�سفها، فمن الطبيعي اإذن اأن يكون هذا احلر�ش النف�سي على اإ�سباع الفكرة 

وتخ�سيبها هو باب االإطناب االأو�سع.

ولكن هل لنا اأن نتطلع يف خ�سم هذه االآراء اإىل راأي ناقد موؤرخ جليل 
ك�سوقي �سيف؟ فاملعروف اأن هذا الناقد ال�سليع قد توقف مليا عند اأ�سلوب اأ�ستاذه 
طه ح�سني يف كتابه - اأي كتاب �سيف »االأدب العربي املعا�رش يف م�رش«، وقدم 
لنا هناك نظرة فاح�سة عنه)33(، فنجده يقول عن اأ�سلوب طه ح�سني يف كتابه 

»االأيام«:
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الزاخر  املتموج  اأ�سلوبه  االأيام  االأيام وغري  مييز طه ح�سني يف  ما  اأهم  ومن 
بالنغم، فال ت�ستمع اإىل كالم له حتى تعرفه بطوابعه املعينة يف عباراته امللفوفة 

التي ياأخذ بع�سها برقاب بع�ش يف جر�ش مو�سيقي بديع«.

كما يقول �سيف:
فهو الميلي وال يحا�رش  نف�سه وعقله،  من  االأ�سلوب جزءاً  اأ�سبح هذا  فقد 
اإال به، وكثريا ما جتد فيه االألفاظ املكررة، وهو يعمد اإىل ذلك عمدا، حتى 

ي�ستتم ما يريد من اإيقاعات واأنغام ينفذ بها اإىل وجدان �سامعه وقارئه«.

ف�سوقي �سيف كما  يبدو  ي�سيد بالناحية االإيقاعية واملو�سيقية التي يتوفر 
امليزة قد حملت يف طياتها قدرا غري قليل  اأن هذه  العميد، غري  اأ�سلوب  عليها 
اأنه مق�سود ق�سدا لكي يحقق تلك  التكرار واالإطناب، الذي يرى �سيف  من 
الناحية االإيقاعية، ويخل�ش �سوقي �سيف اإىل اأنه هكذا هي احلال عند طه ح�سني 
يوؤدى  ال  »فالكالم  اجلاحظ،؛  عثمان  اأبو  االإطناب  يف  قبل  من  اأ�ستاذه  وعند 
االأفكار  اأداء  اإىل  ي�ساف  مو�سيقيًا  اأداءاً  ليحمل  ب�سطا  يب�سط  واإمنا  عبارة  باأوجز 
واملعاين«، ويعلل �سوقي �سيف هذا الولع الزائد باالأداء املو�سيقي للكالم »باأن 
النا�ش يف القدمي مل يكونوا مثلنا االآن يقراأون االأدب بعيونهم، بل كانوا يقراأونه 
ال�سحف  يتلى يف  النرث  اإن�سادا، وكان  ين�سد  ال�سعر  فكان  واآذانهم،  باأ�سواتهم 
تالوة، لذلك حافظوا على مو�سيقى الكالم حمافظة دقيقة«)34(. واخلال�سة التي 
لدى طه  التكرار  اأن  هو  »اأ�ستاذه«  الأ�سلوب  ملناق�سة �سيف  القاريء  ي�ست�سفها 
ح�سني لي�ش مطلقا بال غر�ش، واإمنا حمكوم باأغرا�ش بالغية ومراٍم اإيقاعية، غري 
اأن �سيف مل يعر�ش مل�ساألة اال�ستطراد امل�سهب لدى طه ح�سني يف نواح خارجة 
عن املو�سوع، كالتي اأ�رشنا اليها من قبل، فلرمبا كان له راأي خمتلف حيال هذه 
الناقد  هذا  كالم  ياأخذ  اأن  فللبع�ش  وبعد،  النقاد.  بع�ش  بها  برم  التي  اخلا�سية 
اجلليل عن اأ�سلوب طه ح�سني يف �سيء من النظر ، ملكانة االأ�ستاذ من التلميذ، 

تلك املكانة التي يحوطها يف العادة حظ وافر من التجلة والتقدير)35(.
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خال�سة القول:
لكن اأين نحن من هذه االآراء النقدية االأ�سلوبية املتباينة؟ ولنا اأن ن�ساأل قبل 
ذلك هل ينتظر يف مثل هذه امل�سائل الذوقية حكم فا�سل اأ�سال؟ وهل �سيكون 
ملثل هذا احلكم من غناء اأو فائدة يا ترى؟ ال �سيما والكاتب املراد متحي�ش اأ�سلوبه 
قد �رشت كتبه م�رشى ال�سم�ش يف االآفاق، واأكب عليها القراء اآناء الليل واأطراف 
النهار؟ نقول ال باأ�ش،، لكن هذه احلال ال تعني انعدام الراأي اأو ت�ساوؤل الفكر 
حيال هذه امل�سائل مهما كانت ذوقية فنية، فالراجح يف خميلتي بعد هذه ال�سقة 
لنف�سه والذي يحوي يف خ�سمه ما راأينا  اأ�سلوب طه ح�سني الذي ارت�ساه  اأن 
املكانة  هذه  بعد  من  بواأه  الذي  هو  باأنواعه  والتكرار  والرتديد  اال�ستطراد  من 
الذوقية  القرائية  املتعة  تلك  ن�سو�سه  يف  حقق  الذي  وهو   ، القراء  عند  االأثرية 
الفنية، وهذه املتعة الفنية يف نظري قلما يتعامى عنها القاريء الذي اأطال النظر 
يف تراث الرجل مهما كان منحرفا عن منهجه وفكره، بل ال تعزب مالحظتها 
عن اأي قاريء لديه م�سكة من تذوق اأو بقية من األفة ودراية باالأ�ساليب التعبريية 

الفنية لدى كتاب النرث العربي على مر القرون.

الهوام�س

)1(   انظر مبحث »يف منظور النقاد«.
)2(   انظر يف هذا ال�سدد: حمد ال�سويلم، االجتاه الفني يف تراثنا النقدي والبالغي، نادي الق�سيم 

االأدبي، 1415هـ، 337.
)3(    البد من القول اإن ال�سواهد التي ت�رشح اأ�ساليب اخلطاب البد من االإملام الكامل ب�سياقها الذي 
وردت فيه، وملا كان احليز لهذه ال�سواهد لدنيا حمدوداً، فاإنه لي�ش من املتي�رش دائمًا هذا اإ�سباع 

ال�سياق اأو اإيراده مبا يكفي، وح�سبنا االإ�سارة اإىل مو�سعه.
)4(    انظر كالمه هذا يف )املعذبون يف االأر�ش( �ش 23-22 وانظر اأي�سًا 87-89.
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)5(    »املعذبون يف االأر�ش«، �ش 134.
)6(    طه ح�سني، مع املتنبي، دار  املعارف، �ش 76.

.phonology 7(    ال�سواتة هي م�سطلح عربي مقابل لـ(
)8(    وقد ا�ستعملت �سيغ من التكرار اجلذري يف القراآن الكرمي نحو االآية: { وبئس الورد املورود } 
]هود 98[ و{ للذين أحسنوا احلسنى وزيادة } ]يون�ش [، و { ثم كان عاقبة الذين أساؤوا السوأى 

بوا بآيات اهلل وكانوا بها يستهزئون } ]الروم: 10[. أن كذَّ
)9(     اأحمد ح�سن الزيات، تاريخ االأدبل العربي، �ش 316، وانظر اأي�سًا: اأحمد ال�سايب، االأ�سلوب، 

مكتبة النه�سة امل�رشية، 1990م، �ش 60.
)10(  حممود �ساكر القطان، االإطناب: اأنواعه وقيمته البالغية، 1986م، �ش 19.

)11(  نف�سه، �ش 24.
)انظر  1426هـ،  �سعود،  بن  االإمام حممد  املف�سل، جامعة  �سور  االإطناب يف  الكعبي،  را�سد   )12(

املقدمة(.
)13( واأحيانًا ي�سمي البالغيون هذا التق�سيم بت�ساوي الف�سول، اأي ت�ساوي تركيب العبارات التي 

يف اجلملة.
)14(  املعذبون، �ش 182.

)15( وبهذه املنا�سبة، اأعني الثقل الرتكيبي، يالحظ اأن العبارات املتعاطفة يف االأ�سلوب العربي غالبًا 
ما يو�سع اأثقلها تركيبًا يف اآخر ال�سف يف مكونات اجلملة اأو الكالم، نحو قول ال�سيدة خديجة 
ر�سي اهلل عنها املروي يف كتب ال�سرية: »اإنك لت�سل الرحم وحتمل الكل وُتك�سب املعدوم 
نوائب  على  )وتعني  االأخرية  العبارة  اإىل  فانظر  الدهر«،  نوائب  على  وُتعني  ال�سيف  وتقري 
اإذن،  تركيبيًا  االأثقل  فهي  ثم  ومن  ال�سابقات،  اأخواتها  من  اأكرث  مكوناتها  اأن  لتجد  الدهر( 
فُتو�سع مكانًا يف اآخر اجلملة، وتكون يف اأحيان كثرية كاخلامتة امللخ�سة لفحوى الكالم كله. 
ياأتي  العربية، حيث  اللغة  البناء ال�سوتي للكلمة يف  وهذه احلال مناظرة من وجوه عدة حلال 

املقطع االأقل اأو االأطول يف اآخر الكلمة يف الغالب.
)16(  Barbara Johnestone. 1983. Presentation of Prof: the Longuage of 

Arabic Rhetoric Anthropological Linguistics Vol. 25. No. 1.
)17(  من �سهر بهذه املناحية من الكتاب القدماء ابن خلدون يف املقدمة، حيث يفتتح الف�سل بالفكرة 

التي يريد اإي�سالها، ثم ي�رشع يف بيان االأحوال واحلجج التي تثبتها.
)18(  مع مكانة احل�رشي يف اأفق الكتابة خا�سة يف �سبيل الفكرة العربية اأو القومية العربية، اإال اأن 
الزركلي يذكر يذكر عنهما يفيد اأنه كان قد بداأ م�رشوعه الفكري والرتبوي بتاأليف اثني ع�رش 
اإىل  اأن يدفع بها  اأ�سحابه كانوا اليزالون ي�سلحون من لغة كتبه قبل  كتابًا باللغة الرتكية! واأن 

املطبعة.
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)19(  حتدث الباحث عن عدة اأمثلة من املبني للمجهول، لكني اأرى اأن هناك بناء �سائعًا للمجهول 
اإىل ال�سالة، كما يف  اأ�سند  اإذا  اإليه، زال وهو الفعل �سلى  اأ�سلوب طه ح�سني فاته االإ�سارة  يف 
قوله »حتى اإذا �سليت الع�رش« اأو »حتى اإذا �سليت املغرب«، فداللة هذا الرتكيب املتكرر مما 

يحتاج اإىل بيان وتعليل.
املعارف،  دار  احلديث،  اللغوي  الدر�ش  �سوء  يف  ح�سني  طه  اأ�سلوب  زهران،  البدراوي  د.   )20(
املراد من مفهوم  اأراق حرباً كثرياً يف �رشح  املوؤلف قد  اأن  51-50، واملالحظ  1979م، �ش 
»االأ�سلوب« انظر �ش 24-7، وقد ا�ستغرقت املباحث ال�سوتية املتعلقة بخ�سائ�ش االأ�سوات 

واحلروف - على جفاف هذا املو�سوع ذي الطبيعة الفيزيائية - حوايل ن�سف الدرا�سة.
)21(  د. اإبراهيم عو�ش، املعذبون يف االأر�ش: مل يكن طه ح�سني ق�سا�سًا بارعًا، فاأين تكمن جاذبيته 

اإذن؟ مقال من�سور على هذا الرابط:
pp://www.diwanalarab.com/sipip.php?article 255.

)22( م�سطفى �سادق الرافعي، حتت راية القراآن، دار الكتاب العربي، 1403هـ، �ش 104.
)23(  م�سطفى �سادق الرافعي، حتت راية القراآن، �ش 102.

)24( مارون عبود، يف املخترب، دار مارون عبود، بريوت، 1970م، �ش 67.
)25(  جهاد فا�سل: طه ح�سني يتعر�ش للنقد من اأعدائه وتالميذه اأي�سًا، جريدة الراية القطرية ال�سبت 

2009/6/20م.

)26( واأذكر يف هذا ال�سدد - ف�ساًل عن الكتب االأخرى - كتابًا بعنوان: البحث البالغي عند االإمام 
ابن تيمية، الإبراهيم بن من�سور الرتكي، نادي الق�سيم االأدبي، 1421هـ، �ش 168 فما بعد، 
الكعبي،  لرا�سد  املف�سل،  �سور  االإطناب يف  بعنوان:  ماج�ستري(  )ر�سالة  مركزاً  بحثًا  وكذلك 

جامعة االإمام حممد بن �سعود 1426هـ.
)27(  انظر اأغرا�ش التكرار هذه مع تف�سيلها يف: حممود �ساكر القطان، مرجع اآنف، �ش 62-72.

)28(  حمد ال�سويلم، مرجع اآنف، �ش 339.
)29(  جريدة املدى:

http://www.almadappaper.com/paper.php?source=akbar&mlf=inter
page&sid=70631

)30( �سيد قطب، كتب و�سخ�سيات، دار ال�رشوق، 1403هـ، �ش 104.
)31( نف�سه، �ش 107، وانظر اأي�سًا، �ش 115.

النه�سة  االأدبية.، مكتبة  االأ�ساليب  بالغية حتليلية الأ�سول  درا�سة  االأ�سلوب:  ال�سايف،  اأحمد   )32(
امل�رشية، 1990م، �ش 128.

1988م، �ش  التا�سعة، دار املعارف،  الطبعة  العربي املعا�رش يف م�رش،  )33( �سوقي �سيف، االأدب 
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287-286. والغريب اأن �سوقي �سيف - رحمه اهلل - قد در�ش يف هذا الكتاب اأعالم النرث 
ومل  احلكيم،  وتوفيق  بل  تيمور  هيكل وحممود  كاملازين وطه ح�سني وحممد ح�سني  م�رش  يف 
يدر�ش بينهم اأحمد ح�سن الزيات! رغم اأنه يعد من زعلى الكتاب كعبًا يف النرث الفني يف القرن 
الع�رشين، وال يعقل اأن يغفل در�سه اإذا ما بحث هذا املو�سوع، كما غاب عن كتابه كبار اآخرون 

اأي�سًا كالعقاد مثاًل، لكن لعله خ�سهم باحلديث يف كتب اأخرى من اإنتاجه اجلم.
)34(  املرجع االآنف، �ش 287.

على  وتخرج  اجلامعة،  يف  اأ�ستاذاً  حياته  من  طوياًل  �سطراً  ق�سى  ح�سني  طه  اأن  واملعروف   )35(
�سيف  و�سوقي  القلماوي  ك�سهري  كباراً،  ونقاداً  اأي�سًا  اأ�ساتذة  بعد  فيما  اأ�سبحوا  يديه طالب 

وعبدالقادر ويو�سف خليف وغريهم.

املراجــع

االأدبي،  الق�سيم  نادي   ، تيمية  ابن  االإمام  عند  البالغي  البحث  الرتكي،  من�سور  بن  اإبراهيم    )1(
1421هـ .

اإبراهيم عو�ش، املعذبون يف االأر�ش: مل يكن طه ح�سني ق�سا�سا بارعا، فاأين تكمن جاذبيته    )2(
اإذن؟ مقال من�سور على هذا الرابط 

)3(  http://www.diwanalarab.com/spip.php?article 2550.
النه�سة  مكتبة  االأدبية،  االأ�ساليب  الأ�سول  حتليلية  بالغية  درا�سة  االأ�سلوب:  ال�سايب،  اأحمد    )4(

امل�رشية، 1990م.
)5(   اأحمد ح�سن الزيات، تاريخ االأدب العربي، الطبعة الرابعة والع�رشون، دون تاريخ.

املعارف،  دار  احلديث،  اللغوي  الدر�ش  �سوء  يف  ح�سني  طه  اأ�سلوب  زهران،  البدراوي    )6(
1979م.

)7(  جالل اخلياط، مقال يف جريدة املدى على هذا الرابط
http://www.almadapaper.com/paper.php?source=akbar&mlf=interp
age&sid=70631.
)8(  جهاد فا�سل: طه ح�سني يتعر�ش للنقد من اأعدائه وتالميذه اأي�سًا، جريدة الراية القطرية ال�سبت 

2009/6/20م.
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االأدبي،  الق�سيم  نادي  والبالغي،  النقدي  تراثنا  يف  الفني  االجتاه  ال�سويلم،  عبدالعزيز  حمد    )9(
1415هـ.

)10( را�سد الكعبي، االإطناب يف �سور املف�سل ، )ر�سالة ماج�ستري(، جامعة االإمام حممد بن �سعود 
1426هـ.

)11( �سيد قطب، كتب و�سخ�سيات، دار ال�رشوق، 1403هـ.
)12( �سوقي �سيف، االأدب العربي املعا�رش يف م�رش، الطبعة التا�سعة، دار املعارف، 1988.

)13(  طه ح�سني ، املعذبون يف االأر�ش، دار املعارف، الطبعة التا�سعة، 1992م. .
)14( طه ح�سني، على هام�ش ال�سرية، دار املعارف، 1990م.

)15(  طه ح�سني، مع املتنبي، دار املعارف، الطبعة الثالثة ع�رشة، 1986م.
)16(  مارون عبود ، يف املخترب، دار مارون عبود، بريوت، 1970م.

املنورة،  املدينة  الرتاث،  دار  مكتبة  البالغية،  وقيمته  اأنواعه  االإطناب:  القطان،  �ساكر  حممود   )17(
1986م..

)18( م�سطفى �سادق الرافعي، حتت راية القراآن، دار الكتاب العربي، 1403هـ.
)19(  Barbara Johnestone.1983. Presentation as Proof: the Language of 

Arabic Rhetoric. Anthropological Linguistics، Vol. 25. No. 1. 

*  *  *
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الر�ؤية الإبداعية ل�شعر ذي الرمة

عند اإح�شان عبا�س

اإبراهيم �شربي حممود را�شد)*(

مدخـــــل:
تعرف اإح�سان عبا�س اإىل �سعر ذي الرمة يف �سن مبكرة جداً.

كان ذلك – كما ينبئنا يف �سريته الذاتية »غربة الراعي« – وهو – تقريبًا 
وقد  يدر�س يف »حيفا«,  كان   ,)1935–1934( الثانوي  الأول  ال�سف  يف   –
حيث   – حيفا  مدينة  يف  الأكرب  املعلم   – ال�ستقالل«  »جامع  منطقة  ا�ستهوته 
مقابر امل�سلمني, وب�سطات الكتب املعرو�سة للبيع, يقول: »... فاأتوقف لأقراأ 
عناوينها, دون اأن اأ�سرتي منها �سيئًا؛ بلى: ا�سرتيت ن�سخة مطبوعة يف بريوت 
بقراءتها,  اأترمن  وجعلت  م�سكولة,  اأو  م�رشوحة  غري  الرمة(  ذي  )ديوان  من 
دون اأن اأفهم كثرياً من األفاظها ومعانيها, ف�سعر ذي الرمة وبخا�سة يف و�سف 
ال�سحراء �سعب كثري الغريب, ولهذا كنت اأردد غزلياته يف مي وخرقاء حتى 

)*(  مصر.
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حفظت معظم الديوان, وظلت اأخطاء كثرية عالقة بل�ساين حني اأردده. وقدرت 
اأن يكون �سعر ذي الرمة من اأجمل ال�سعر العربي مع �سعف اطالعي على �سائر 

ال�سعر العربي«)1(.

واإذا كان اإح�سان عبا�س قال مرة عن »حيوان اجلاحظ«: اإنه »دخل يف 
الن�سيج الثقايف الذي اخرتته لنف�سي«)2(, فاإن »�سعر ذي الرمة« تغلغل يف �سميم 
عبا�س  اإح�سان  وارتبط  ذاكرته)3(,  نف�سه, ويف  يف  اأثره حفراً  وجدانه, وحفر 
بذي الرمة على اأنه »�سديقه« الذي يفزع اإليه عند ال�سيق والكرب يلتم�س عنده 

العزاء)4(.

الرمة  �سعر ذي  – اأن  �سابقًا  اأنباأنا  – كما  بواكريه  قد قدر يف  واإذا كان 
»من اأجمل ال�سعر العربي, مع �سعف اطالعه على �سائر ال�سعر العربي«, فاإنه 
مع متام ن�سجه, واكتمال اأداته النقدية, وت�سلحه بقواعد النقد احلديث انتهى اإىل 
اأن �سعر ذي الرمة من ال�سعر الذي »ميكنه البقاء« ح�سب عبارته, اأي: ي�ستحق 

اخللود. 

اأبعاد الروؤية ومقوماتها:
اأواًل: عر�ض وحتليل: 

- 1 - 
يتمثل جمموع ما كتبه اإح�سان عبا�س عن ذي الرمة يف: مقال من مقالته يف 
جملة »الثقافة« )اأبريل 1950م(, ثم يف جزء من الف�سل التطبيقي )يف نقد ال�سعر( 

من كتابه »فن ال�سعر« )الذي �سدرت طبعته الأوىل يف اإبريل 1955م)5(. 

وقد ذكر ذو الرمة يف مو�سعني اآخرين من هذا الكتاب, وكان وروده 
فيهما كاأنه عر�سي)6(, وكذلك ذكر يف »تاريخ النقد الأدبي عند العرب« يف 

معر�س عقد املطابقة بني مذهبه ومذهب اأبي متام يف »ال�ستعارة«)7(.
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ذي  �سعر  يف  وامل�سافة  »الزمن  مقال  اأن  مطمئنني  نقرر  اأن  ون�ستطيع 
الرمة«)8( – وهو املقال اخلام�س يف ثالثة ع�رش مقال)9( ن�رشها اإح�سان يف جملة 
مقالته  باكورة  – هو  فيها  الكتابة  اإىل  دعاه زكي جنيب حممود  منذ  »الثقافة« 
النقدية, وبذرة اهتمامه الذي �سبه بعد خم�س �سنوات يف كتابه »فن ال�سعر«. 

الرمة,  ال�سعرية عند ذي  ال�سورة  – تاأمالت يف  – يف جمموعه  واملقال 
ل�ستبطان �سماتها, وحتديد موقف ذي الرمة من »الزمن« يف لوحاته الت�سويرية. 
واأهم ما فيه حماولة حتديد علة الغرابة يف �سور ذي الرمة, وقد نبه – يف ذلك 
– اإىل اأمر, مل اأجد من ن�س عليه بو�سوح �سواه – اإل ما كان من العالمة ال�سيخ 
حممود �ساكر يف بع�س تعليقاته على ما اأورده ابن �سالم من �سعر ذي الرمة – هو 

ما �سماه: قانون القرب والبعد يف �سور ذي الرمة.

 اأ(       يبداأ املقال بتحديد موقع ال�سعر بني الفنون وبخا�سة بني الر�سم واملو�سيقى, 
وموقع ال�ساعر بني الر�سام واملو�سيقي:

»كثرياً ما ت�سمع النقاد يقولون: هذا �ساعر ر�سام, وهذا �ساعر مو�سيقي,  
مثل  يف  فتح�س  بالأحلان,  ي�سور  مو�سيقي  وذاك  مو�سيقى,  ير�سم  ر�سام  وذاك 
هذه الأقوال اأن اأحد الفنون قد تعدى جماله اخلا�س به اإىل جمال فن اآخر, وحاول 
اأن يقوم مقامه يف التعبري والأداء.... ففن الر�سم يعتمد على املكان, واملو�سيقى 
الر�سام  عند  ال�سورة  يك�سب  الذي  هو  املكان  وعامل  الزمن.....  على  تعتمد 
اأ�سجار و�سخور وبيوت  مالها من خ�سائ�س, وهذا العامل ي�سم ما هنالك من 

ونا�س ومناظر واأ�سواء وظالل وكل ما تقع عليه العني .

املكان  اإىل  النظر  الفنية يف  قواه  فيها كل  للر�سام من حلظة ترتكز  ولبد 
جمردة عن الزمن, اأي اأن على الر�سام اأن يت�سور تلك الأ�سياء ت�سوراً مطلقًا, ومتر 

به حلظة من اللحظات وقد انعدم الزمن بالن�سبة اإليه.
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... وكذلك هو �ساأن ال�سعر, فاإذا وجدت �ساعراً يقف بك عند ال�سورة 
وين�سى كل �سيء عداها, وت�سبح احلركة اخلارجية يف ق�سيدته بطيئة اأو متوقفة – 

تقريبًا – فاعلم اأنه اإىل ناحية الر�سام اأكرث جنوحًا منه اإىل ناحية املو�سيقي«)10(.

 ب(  ثم يرتب على هذه القاعدة التي اأر�ساها اأن ذا الرمة “�ساعر ر�سام يجري 
على اعتبار املكان فيما ينقله من �سور... فهو قد يرتك الأ�سياء تتحرك من 
حوله, ويتخذ موقف امل�سور وين�سى كل �سيء اأمامه اإل املنظر الذي يريد 
اإخراجه ..... فمية �ساحبته لي�ست ظبية اأو كالظبية فح�سب – كما اعتاد 
ال�سعراء اأن ي�سبهوا �سواحبهم, ولكنها كالظبية التي اأخذت ترائبها تبدو 
من بعيد يف فم واد بني منعقدات من الرمل يف وقت هو بني النهار والليل, 

وعلى جانبي هذا الوادي اأ�سجار ظليلة .

منظر  لر�سم  امل�سور  يتطلبه  ما  كل  ال�سورة  هذه  يف  اجتمع  وهكذا 
طبيعى«)11(.

وهذه ال�سورة التي ف�سلها ونرث فرائدها هي ما �سمه قوله:

وقد �سبق اإح�سان عبا�س اإىل متثل موقف ذي الرمة »ال�ساعر الر�سام« اأو 
»امل�سور« من خالل هذين البيتني, �سبقه اإىل ذلك الدكتور حممــد �سربي )يف 

كتابه عن ذي الرمة من �سل�سلة »ال�سوامخ« – 1946(, وتاأمل قوله:

».... فلو قال ال�ساعر كاأنها ظبية ووقف لتم املعنى, فما عدا ذلك ح�سو 
يف نظر م�سايخ النقد, ولكن ذا الرمة فنان بال�سليقة ميثل لك الظبية يف حالة من 
اأجمل حالتها, ويعطيك �سورة كاملة رائعة حلركتها ومنظرها وهى تهبط من 

منحدر الرمل اإىل ال�سهل املف�سي...«)13(.

وقد ا�ستوقفه – كما ا�ستوقف ابن قتيبة قدميًا – اختيار ذي الرمة �ساعة 

ـــى بـــهـــا لــبــب ـــض ـــ� ــة اأف ــي ــب ـــا ظ ـــه ـــاأن ك
والهدب)12( الأ���س��ب��اط  جوانبه  على 

بـــراقـــة اجلــيــد والــلــبــات وا�ــضــحــة
ــلــيــل مـــن عقد  ـــن ال ــار وب ــه ــن بـــن ال
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الأ�سيل »حني يختلط �سوء ال�سم�س الذهبي ب�سفرة الغزالة فيزداد لونها ن�سوعًا 
وو�سوحًاَ«)14(.

ومن عادة ذي الرمة يف و�سف الظباء – بخا�سة – اأن ي�سري اإىل اأثر �سوء 
ال�سم�س يف األوانها)15(؛ فكاأنه يدرك دور الأبعاد والظالل والألوان يف تكوين 

ال�سورة ونقائها.

الدار�سون  به  اأتاأثر  اأدري  فما  ما ذكرنا,  اإىل  �سبق  قد  اإح�سان  كان  واإذا 
– من بعد – اأم تاأثروا بالدكتور حممد �سربي حني حتدثوا عن براعة ذي الرمة 

الفائقة يف اختيار الزوايا )التي يلتقط منها �سوره(, وانتقاء الأو�ساع؟)16(.

مهمة  يوؤدي  وهو   – الرمـة  ذا  اأن  مو�سحًا  عبا�س  اإح�سـان  ي�ستدرك  ثم  ج(   
– ل ين�سى »اأنه �ساعر,  واأنه ل وجود لل�سعر بغري الزمن«, فرتاه  الر�سام 
بداخل  ما  كل  يف  احلركة  يثري  واإمنا  واحدة,  زمنية  حلظة  عند  يتوقف  ل 
ال�سورة, حتى ل تقف جامدة اأو باهتة, وي�رشب املثل بت�سوير ذي الرمة 
ال�سحراء »..... فاحلمر متدافعة  املاء يف جوف  اإىل  الوح�س  رحلة حمر 
يف م�سيها تقرتب من املاء, فاإذا اأح�ست نباأة حددت اآذانها متوج�سة, ثم 
املتحفز  ال�سائد  فاأعجلها  لت�رشب,  اأعناقها  فاأر�سلت  املاء«  خرير  »اطباها 
فى  »تدوم  احلمر  تلك  فندت  طائ�سًا,  راح  �سهامه  من  ب�سهم  املرتقب 

الأر�س«....«)17(.

و�سورة حمار الوح�س امل�سار اإليها �سيعيد اإح�سان النظر فيها, ويتوقف 
ال�سعر(,  )فن  كتاب  الرمزية يف  لدللتها  وبيان  نف�سي,  بتف�سري  عندها طوياًل 
فرنجئ الوقوف عندها, لكن ي�ستوقفنا قوله عن احلمر يف ختام بيانه لل�سورة: 

فندت »تدوم يف الأر�س«.

اإذ  الذاكرة فخانته؛  اعتمد يف ذلك على  اأنه  ويبدو  منه,  وذلك غريب 
»التدومي« يف الأر�س مل يرد يف »م�سهد حمار الوح�س«, واإمنا ورد يف »م�سهد 

الثور والكالب« حني قال عن »الكالب«:
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 د(    ويلم اإح�سان عبا�س اإملامًا عاجاًل ب�سمة وا�سحة يف �سعر ذي الرمة, وكان 
مااأراد  – تعكر على  – يف حقيقتها  اإنها  اإذ  يتوقف عندها؛  اأن  به  اأحرى 
بيانه من »انحياز ذي الرمة اإىل جانب الر�سام انحيازاً �سديداً«؛ فهي على 
بجوانب  �سعره  تدل على حفول  اإذ  املو�سيقي؛  تقربه من جانب  العك�س 

ثرية من »الإيقاع«.

يقول: »وي�ستعني ذو الرمة على اإبراز ال�سورة باألفاظ حتمل يف جر�سها 
ما يريده من دللة كما ي�ستعمل الر�سام الألوان«)19(.

وهذه اللمحة بعينها تكررت منه يف كتابه »فن ال�سعر« حني قال: »اإنه 
مل ين�س يف هذا الت�سوير اأن ي�ستعمل األفاظًا حت�س دللتها يف جر�سها قبل اأن تفهم 

معناها....«)20(.

وهذه - كما ترى – �سمة »اإيقاعية« فطن اإليها »الأوائل«, وذكروا مثاًل 
لها قوله ي�سف اجلندب:

فلفتهم كرثة تردد الراء وال�ساد)22(, وقال بروكلمان – بناًء على  مالحظة 
الأقدمني -: اإنه »يح�سن مطابقة احلروف للمعاين, في�سور �رشب رجل اجلندب 

على الرمل برتديد الراء وال�ساد«)23(.

الدللة »املو�سيقية«  اإىل  تنبه  قد  اإح�سان عبا�س  اأن يكون  اأنه ميكن  على 
لهذه ال�سمة, واكتفى باأن اأورد اإ�سارته اإليها يف ختام الفقرة التي بداأها بقوله: 
»اإن ذا الرمة ل ين�سى, وهو يوؤدي مهمة الر�سام, اأنه �ساعر...«, فكاأنه باإيرادها 
يلمح اإىل جناح ذي الرمة يف اإحداث مزاوجة بني »ال�سورة املو�سيقية« و»ال�سورة 
املكانية«, اأو قل اإنه يلمح اإىل اأن ذا الرمة ي�ستعني »بال�سورة املو�سيقية« يف اإبراز 
اإىل  مييل  اأنه  كتابته  يف  عبا�س  اإح�سان  �سمات  ومن  املكانية«)24(؛  »ال�سورة 

الهرب)18( نف�سه  جن��ى  �ساء  ول��و  ك��ر, 

تدومي)21( باجلو  لها  ح��رى  وال�سم�س 

اأدرك��ه الأر����س  يف  دوم��ت  اإذا  حتى 

يرك�سه الر�رضا�س  رم�س  معرورياً 



إبراهيم صبري محمود راشد
20

10
ير 

نا
- ي

هـ 
14

31
م 

حر
 م

، 1
2 

ج
 م

، 3
0 

 ج
ر ،

ذو
ج

299

جـــــذور

»الإيجاز والإمياء والعبارة املكتنزة«)25(, ويكره »الإ�سهاب حيث تغني اللمحة 
الدالة«)26(.

هـ(   على اأنه قد وقف فاأطال عند ملمح تنبه اإليه يف �سور ذي الرمة مل ي�سبق 
اإليه, وقد راأى فيه تعلياًل لغرابة �سور ذي الرمة:

قال: »ولي�س يت�سنى لدار�س اأن يفهم مل جتيء ال�سور عند ذي الرمة غريبة 
– وهي غريبة حقًا – اإل اإذا ذكر دائمًا اأن ذا الرمة م�سور, واأن البعد اأو القرب 
من اجل�سم املرئي له اأثره يف اإخراج ال�سورة. واأكرث �سور ذي الرمة قد ر�سمت 
من بعد؛ لأن ال�سحراء باأبعادها ال�سا�سعة قد اأثرت يف ت�سوره وت�سويره, فعودته 

النظر اإىل الأ�سياء من بعيد«)27(.

كذا ملح الظاهرة, وف�رش بها غرابة  �سور ال�ساعر, وعلل لهذه الظاهرة 
باأثر البيئة, وكان ميكنه اأن ي�سيف علة اأخرى, ترجع اإىل طبيعة ما �سوره, فاأغلب 
ذلك حيوانات وح�سية ل يراها اإل »من بعيد بعيد« – على حد عبارة العالمة 
ال�سيخ حممود �ساكر, وقد حلظ هذه ال�سمة بعينها, وقرنها بتعليلها فى حا�سيتني 

من حوا�سيه على »طبقات ابن �سالم«)28(.

و (   ولكن ملمحًا اآخر تفرد به اإح�سان عبا�س, ومل يتوقف عنده اأحد, ف�ساًل عن 
اأن يتقدم به خطوة اأبعد.

لقد رتب على اعتياد ذي الرمة النظر اإىل املح�سو�سات من بعد, اأنه – يف 
موقفه من الزمن يف لوحاته – قد ج�سد الزمن )قلبه اإىل مكان( وجعل ير�سمه 
– اأي�سًا – عن بعد: يقول: »... اإن ذا الرمة لينحاز اإىل جانب الر�سام انحيازاً 
ا�ستح�ساراً  ما�سيه  وي�ستح�رش  مكان,  اإىل  ت�سوره  يف  الزمن  فيقلب  �سديداً, 

ذهنيًا اأو عاطفيًا, ثم يقيم بينه وبني هذا املا�سي م�سافة كبرية«)29(.

ويقدم �سورتني من �سور ذي الرمة مثاًل لذلك, وذلك قوله:
لعب)30( غ��م��رة  يف  ���س��ارب  ك��اأن��ن��ي  ل���ي���ايل ال���ل���ه���و ي��ط��ب��ي��ن��ى ف��اأت��ب��ع��ه 
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وقوله:

فيه  يلهو  كان  الذي  ما�سيه  له  يرتاءى  اإن�سان  »فاأي  الأوىل:  عن  وقال   
ويلعب »بركة �سغرية« من املاء ي�سبح فيها, اإل اإن�سان ينظر اإىل ما�سيه من علو 

�ساهق؟

حني  النا�س  لأن  املاألوف؛  خالف  على  هذا  ت�سوره  يف  الرمة  وذو 
يت�سورون ما�سيهم يقربون امل�سافة بينهم وبينه حتى يالم�س ما�سيهم حا�رشهم 
ويطغى عليه. غري اأنه يخالف املاألوف لأنه تعود اأن ينظر اإىل املح�سو�سات من 

بعيد«)32(.

وقال عن الأخرى: ».. ول يكون املا�سي كظل الكرم اإل حني يكون 
بعيداً يف نظر املخيلة«.

وراأى اأننا اإذا مل ناأخذ بقانون القرب والبعد يف �سور ذي الرمة تراءت 
لنا مثل هذه ال�سور غريبة؛ ذلك اأن ذا الرمة مات �سابًا, فكان ما�سيه يف الواقع 

قريبًا من حا�رشه .

من  الرمة«  ذي  خميلة  يف  املا�سي  »بعد  تف�سري  غمو�س  اأح�س  كاأنه  ثم 
خالل هذا القانون, فافرت�س اأنه كان »يفرغ اإىل نف�سه ويتاأمل دنياه وما اأ�سيب 
به من اإخفاق يف حبه, فيح�س ببطء الزمن, ويرى نف�سه يف ال�سباب قد اأ�سبح 
�سيخًا«... قال: »وفى ن�سبية الزمن تعليل هذه الناحية؛ فاإن ذا الرمة مات �سابًا 
مي�سي  بعمره  اأح�س  لأنه  �سيخًا  ومات  ال�سم�سية,  اأو  القمرية  ال�سنني  بح�ساب 

بطيئًا مت�سابه الأيام«)33(.

من  فيها  وما  اخلتامية,  العبارات  هذه  اأن  يل  ويبدو  مقاله.  ختم  وبذا 
ا�ستغراق ذاتي, ظاهره احلديث عن ماأ�ساة ذي الرمة, وباطنه حديث عن ماأ�ساته 
»حقبة   – الذاتية  �سريته  فى   – �سماه  مما  عنها  جنم  وما   ,1948 نكبة  بعد  هو 

نخو�ضها)31( كنا  الــكــرم  كظل  ودنــيــا  راجعاً لي�س  م�سى  قد  عي�س  ذكر  فدع 
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القا�سي  اجلوع«, وما خلفت يف نف�سه من جراح)34( - هي ما دفعت وداد 
لأن تلحظ يف املقال بعامة »م�سحة رومنطيقية«, تقول: اإنها كانت طاغية على 

فكره النقدي يف اخلم�سينيات ويف اأوائل ال�ستينيات)35(.

- 2 - 
وبعد خم�س �سنوات من مقاله )الزمن وامل�سافة يف �سعر ذي الرمة( يعود 
اإح�سان عبا�س اإىل �سعر ذي الرمة يف اإطار من تطبيق بع�س قواعد النقد احلديث 
وحديثه,  قدميه  العربي  ال�سعر  من  مناذج  على  املعا�رشة«  النقدية  و»الجتاهات 

وذلك يف كتابه )فن ال�سعر( )�سدرت طبعته الأوىل 1955م(.

وهذا الكتاب يكاد يكون جزءين:

ال�سعرية,  النظرية  تطور  والثاين:  الأول  الق�سمان  )وميثله  اأولهما  اأما 
واأ�س�س الختالف بني املذاهب ال�سعرية( فنظري بحت يقوم »يف خطته على 
تقدمي املعارف النقدية الأ�سا�سية التي لبد اأن يلم بها من يت�سدى لل�سعر بالتذوق 

اأو القراءة اأو النقد«)36(.

واأما اجلزء الآخر من كتابه )وميثله الق�سم الثالث: ف�سل يف نقد ال�سعر( 
فتطبيقي بحت, ق�سد منه اأن ينقل القارئ اإىل العمل ال�سعري نف�سه, واأن يقربه 
النمو  معنى  توقف عند  رمبا  القارئ  باأن  منه  اإح�سا�سًا  نقده,  اإليه, ويقحمه يف 
الع�سوي يف البناء ال�سعري, اأو عند الأ�سطورة واحللم وال�سورة, فاأراد تو�سيح 
هذه الأمور وغريها من خالل ن�سو�س �سعرية عربية, بعد اأن طال ابتعاد القارئ 
عن الأدب العـربي, »ووقع يف ظـنه اأن كثرياً من الآراء ال�سـابقة رمبـا مل تنجـح 

اإل يف عامل الأدب الغربي وحده«)37(.

املعا�رشة,  النقدية  با�ستعرا�س �رشيع لالجتاهات  الف�سل  ا�ستهل هذا  وقد 
اتكاأ فيه اتكاًء وا�سحًا على كتاب �ستانلي هامين The Armed Vision الذي 
حتت   – جنم  يو�سف  حممد  مع  بال�سرتاك  )1958–1960م(  ذلك  بعد  ترجمه 
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عنوان: »النقد الأدبي ومدار�سه احلديثة«؛ فما �سجله من ا�ستمداد النقد احلديث 
»ما ي�ستعني به يف احلكم والتف�سري والتقدير والتو�سيح والتحليل من كل ميادين 
املعرفة احلديثة كعلم الجتماع, وعلم النف�س التحليلي, واجل�سطالت )= علم 
ذلك«,  وغري  احل�سارية  والأنرثوبولوجيا  القت�ساد,  وعلم  اجلماعي(,  النف�س 
اإنه  العلوم, حتى  يختار غري واحد من هذه  »انتقائيًا  احلديث  غدا  الناقد  واأن 
اآراء مارك�س, وفرويد, وفريزر, ومدر�سة اجل�سطالت يف نطاق  قد يجمع بني 
كله  ذكر,  ما  اإلخ  وال�سعر...  الأدب  على  كلها  املعارف  هذه  وي�سلط  واحد, 
كـ:   – احلديث  النقد  اأعالم  من  ذكرهم  ومن  هامين«)38(,  كتاب  من  م�ستمد 
واأغلبهم   – اإلخ  وامب�سون...  ورت�ساردز,  واإيليوت,  بريك,  وكنث  بالكمور, 
التي  ال�سورة  ا�ستمد  اإمنا   - اجلديد)39(  النقد  مبدر�سة  ي�سمى  ما  �سمن  ي�سنف 

ر�سمها لنقد كل منهم – موجزة – من تف�سيالت هامين.

وافق  هامين  اأن كتاب  اأرى  عليه, ولكن  كتاب هامين  ب�سيطرة  اأقول  ل 
هواه, وجرى يف جمرى العوامل الثقافية التي اأ�سهمت يف تكوين الفكر النقدي 
التحليل  على  اأ�سا�سه  يقوم يف  الذي  النقدي  الفكر  – هذا  عبا�س  اإح�سان  عند 
ب�سمات  بو�سوح  فيه  املتتبع  يرى  والذي  النف�سي,  الفهم  على  القائم  الفني 
مدر�سة النقد اجلديد, واإن انتهى اإىل �سيء من التكامل والتوازن بني النقد الن�سي 

والنقد القائم على ال�سرية)40(.

النقد احلديث  باجتاهات  اإح�سان عبا�س  – اأمل  – اإذن  املنطلق  ومن هذا 
– ثم اجته نحو »نقد الق�سيدة« فتبني اجتاهني يف  – معتمداً على كتاب هامين 

ذلك:

الق�سيدة  وقدرة  املبنى  تتبع  يف  و»امب�سون«  »رت�ساردز«  اجتاه  الأول: 
لأبي  ونونية  للمتنبي,  لمية  على  هوؤلء  نقد  من  جانبًا  طبق  وقد  النقل.  على 

العالء)41(.
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بريك«  و»كنث  بودكني«  »مود  اأمثال  ي�سلكه  الذي  الجتاه  والثاين: 
و»كارولين �سبريجن«  - على تفاوت بني هوؤلء – يف درا�سة ال�سور والرموز 

والنماذج الكربى – اأو العليا – واملبنى الباطني يف الق�سيدة)42(.

وهذا الجتاه الثاين هو ما يجب اأن نتوقف عنده باعتبار اأنه طبق عطاءه 
النقدي على جزء من بائية ذي الرمة )ما بال عينك منها املاء ين�سكب(.

وقد بني ال�سلة اجلامعة بني هوؤلء النقاد بقوله : ».. اإنهم متفقون على اأن 
ال�سعر لغة رمزية... تت�سل يف طبيعتها بالأحالم, والنف�سية البدائية, والق�س�س 
اللغة  يقراأ  اأن  النقد  ومهمة  والأ�ساطري....  وال�سعائر,  واملعجزات,  ال�سعبية, 
وال�سعائر  الأ�ساطري  بدرا�سة  ي�ستعني  اأن  بعد  ال�سلة  تلك  يف�رش  اأن  اأي  الرمزية 

واحلكايات ال�سعبية«.

وجتاوز  ال�سور,  داخل  الغو�س  من  املذهب  بهذا  ارتبط  ما  اأي�سًا  وبني 
دللتها الظاهرية؛ »فبناء الق�سيدة كبناء احللم – هكذا علمنا النف�سيون – وهو 
ال�سطح  عن  انتباهنا  يحول  اأن  الناقد  ومهمة  وباطن,  ظاهر  وجهني:  ذو  بناء 
مل  اأموراً  ي�ستك�سف  اأن  باأ�س  ول  وراءه.  ما  اإىل  الأعماق  ويتخلل  الظاهري, 

تخطر لل�ساعر على بال«)43(.

وكاأنه اأراد التدرج يف التطبيق, فمثل اأوًل ببع�س ال�سور القراآنية ك�سورة 
متثيل  وفنـائه يف  النبـات  املاء ومنو  بالتنا�سل, و�سـور  واقرتانها  والزرع  احلرث 
]�سورة   { تَنَفَّ�َس  اإَِذا  ْبِح  َوال�سُّ  } الكرمية  القراآنية  ال�سـورة  وهذه  احلياة,  حال 

التكوير, الآية 18[ – حيث يختفي املعنى الباطن وراء غاللة تعبريية �سفافة .

ثم انتقل اإىل مرحلة اأخرى؛ حيث يختفي املعنى وراء غاللة تعبريية كثيفة 
من »�سعوبة اللفظ وبداوة ال�سور«)44(.

وهنا كان التطبيق على �سعر ذي الرمة. وحتى يف هذا التطبيق على �سعر 
ذي الرمة تدرج من �سورة ق�سرية ميثلها بيتان يف )ت�سوير اجلفاف( ملح فيهما 

»اإح�سا�سًا خا�سًا عند ذي الرمة بتغري الف�سول على مدار العام«:
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اإىل �سورة طويلة – تقع يف ثالثة ع�رش بيتًا – متثل »م�سري احلمر الوح�سية 
اإىل عني املاء وقد كمن لها �سائد من جالن«)45(.

ويف احلق اأن ال�سورتني �سورة واحدة؛ فق�سة حمار الوح�س – باعتبارها 
ر�سمًا فنيًا اأ�سله ال�سعراء منذ اجلاهلية – تبداأ عادة يف مو�سم الربيع, حيث نرى 
احلمار مع اأتنه – اأو مع واحدة – يرعى واديًا ممرعًا, وقد اأمكنه الرعي, وطاب 
وتن�س  الينابيع,  وجتف  النبت,  ي�سوح  حني  حتول  حال  »ولكنها  املرعى,  له 
الغدران, فيجد هذا احلمار نف�سه يف املاأزق احلرج, وتبداأ رحلة البحث عن املاء 
والكالأ مبا فيها من القلق واحلذر واخليبة ومرارة العط�س وم�سقة الرحيل«)46(.

فال�سورة الأوىل– التي وقف عليها اإح�سان – متثل طور ما قبل الورود 
– ورود العني – حيث »موات املكان ممثاًل ب�سدة احلر الذي اأهلك الرطب من 

الكالأ, واأيب�س البقل«, وال�سورة الأخرى اإمنا متثل طور الورود)47(.

وما اأدري كيف تاأتى له اأن يف�سل بينهما, وفيهما معًا هذا الرمز امل�ستكن 
الذي انتهي اإليه من )ال�رشاع بني احلياة واملوت( - واإن كان ال�رشاع يف ال�سورة 
الأوىل بني مظاهر الطبيعة )اأو بالأحرى بني املخلوقات والطبيعة(, ويف الأخرى 

بني الب�رش وهذه املخلوقات.

وعلى اأي, فقد وقف اإح�سان عبا�س عند ال�سورة الأوىل – فبني دللتها 
يحتاج  »النقد  فاإن  اللفظ؛  ب�سعوبة  ي�سيق  األ  القارئ  – راجيًا  املبا�رشة  اللغوية 
ا�ستعمال ذي  – اإىل  – متعجاًل  النظر«, ولفته  املثابرة وال�سرب ودوام  من  كثرياً 
الرمة »األفاظًا حت�س دللتها يف جر�سها قبل اأن تفهم معناها« – وهذا ما اأ�رشت 
اإليه �سابقًا – ثم قال: ».... اإمنا الذي يهمنا كيف تنقل هذه ال�سور ال�رشاع بني 
الريح والنبات, وكيف ت�ستد احلياة يف جانب فيقابلها املوت من جانب اآخر«.

ب���اأج���ة ن�����س ع��ن��ه��ا امل�����اء وال���رط���ب
ن��ك��ب م����ره����ا  يف  مي���ان���ي���ة  ه���ي���ف 

له ه��ب  ال�سيف  معمعان  اإذا  حتى 
و����س���وح ال��ب��ق��ل ن�����اآج جت����يء به
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واعتذر – ب�سيق املقام – عن اإيراد »اأمثلة اأخرى من اإح�سا�س ذي الرمة 
ب�رشاع املظاهر الطبيعية يف تغري الف�سول«.

اأنه يعرب  الرمة  اإزاء �سور ذي  – اآنئذ- »�سيح�س  القارئ  اأن  اإىل  وانتهى 
عما هو اأعمق من منظر خارجي يتلذذ ال�ساعر بر�سمه؛ لأنه ي�ستجمع يف هذه 

ال�سور عامل البدائية القابع يف الالوعي اجلماعي«)48(.

وكما ترى, فاإن الناقد هنا ا�سطره �سيق املقام يف كتاب ل ي�سمح حجمه 
والرتكيز  الإيجاز  عن  معتذراً  الثانية  الطبعة  مقدمة  يف  قال  كما   – بالإ�سهاب 
»معلم  موقف  ويقف  الناقد,  طبيعة  ما عن  �سيئًا  يتخلى  اأن  – اإىل  ال�سديد)49( 
النقد« الذي ي�سري اإىل امل�سادر, وما ينبغي للقارئ اأن يبذل من جهد؛ لي�سل اإىل 

النتيجة التي انتهى اإليها معلمه .

و�سرناه قبل تناول ال�سورة الأخرى ي�سري اإىل ع�رش درا�سة »ق�سيدة كاملة 
لذي الرمة على هذا النحو لطولها اأوًل )= �سيق املقام(, ولأن الق�سيدة عنده 
جمموعة من ال�سور قد حتقق ال�سورة الواحدة منها مهمة ال�سور جمتمعة....«. 

الثور  )�سورة  »البائية«  يف  الأخريني  ال�سورتني  اإىل  بذلك  ي�سري  ولعله 
الوح�سي, و�سورة الظليم(, وفيهما – اأي�سًا - هذا الرمز امل�ستكن: ال�رشاع بني 
احلياة واملوت. ثم اإنه اأورد الأبيات الثالثة ع�رش, ونرثها نرثاً يك�سف عن ترابط 
اأجزاء ال�سورة, واكتمال عنا�رش امل�سهد, وحركية ال�سورة, وا�ستبطانها م�ساعر 

احلمر واأحا�سي�سها)50(.

ثم اجته نحو ما اأراده من تناول ال�سورة وحتليلها مبا يك�سف عن رمزيتها, 
 :- طولـه  عن  العتذار  مع   – فنورده  ذلك,  يف  ن�سه  تلخي�س  الع�سري  ومن 

يقول:

ولكن  املنظر,  ت�سل�سل  عن  اأو  الت�سوير,  دقة  عن  نتحدث  هنا  »ول�سنا 
الذي نلمحه �سيء اآخر وراء ذلك هو تلك ال�سورة التي ترمز اإىل تفتح احلياة من 
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الليل, والعني حتت الطحلب, واجلدول م�سترت  حالة كمون: ال�سبح كامن يف 
بني النخيل, وال�سائد كامن وراء الأَ�َساِء.

ومن هذا الكمون العام ين�سل خيط احلياة, فال�سبح يتنف�س, والعني تعلن 
عن حياتها ب�سخب ال�سفادع, وحركة احليتان, والنهر يندفع من�سلتًا من الغاللة 
الوح�س  اإليها, وحمر  الطبيعة تطلب احلياة وت�سعى  به. كل مظاهر  التي حتيط 
اأحر�س اجلميع على احلياة, ول حياة لها اإل باملاء, فهي ت�سارع املوت الظاهر, 
وتتوج�س ريبة من املوت اخلفي, ول حياة لل�سائد اإل مبوت بع�س تلك احلمر... 
ويف ت�سوير ذلك احل�س املرهف الذي تتمتع به احليوانات, ومدى اخلوف الذي 
ي�ساورها من املوت – ر�سم لنا ال�ساعر �سورة دقيقة لريبتها, وتعري�س اأعناقها, 
ثم  املاء على حناجرها,  نفو�سها, وانزلج نغب  املاء على  اإىل  ال�سهوة  ثم غلبة 

كيف تفرقت تقدح حوافرها باحل�سى.

القوي  بني  ال�رشاع  من  �سورة  لنا  ر�سم  احلد  هذا  اإىل  انتهى  اأن  وبعد 
وال�سعيف يف اجلو, ف�سبهها بال�سقر القرم الذي يطارد طائراً �سعيفًا.

اإن ذا الرمة ي�سور لنا �رشاع الأحياء, ولكنه ينت�رش للحياة على املوت, 
ول يعطف على جوع الإن�سان البائ�س, واإمنا مينح عطفه ذلك احليوان الربيء 

املظلوم.

ونحن يف النهاية نح�س اأن ذا الرمة مل يق�س بالفوز لواحد على الآخر 
النزر  اإل  بغيتها  من  تنل  مل  ال�سا�سعة  امل�سافات  قطعت  التي  فاحلمر  تامًا,  فوزاً 
الي�سري, والإن�سان الذي ترك اأهله ينتظرون �سيده رجع خمفقًا. وبقيت الطبيعة يف 
اأنف�سنا لياًل ين�سدع عن �سباح, وعينا مطحلبة, و�سفادع ت�سطخب, وجداول 
يقوم من حولها النخيل, وال�رشاع لن ينتهي يف احلياة مادامت الرغبات خمتلفة 

متنافرة.
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ال�رشاع  بق�سة  معني  الرمة  ذا  اإن  قلنا  اإن  احلكم  يف  م�رشفني  ترانا  فهل 
الأبدي بني املوت واحلياة يف عالقات احليوانات والأنا�سي, مثلما هو معني بها 

يف حياة الف�سول والريح واملطر؟«)51(.

ال�سامل يف  الرمز  عند  الناقد  اأن وقف  التحليل  ويعجبني يف ختام هذا 
»البناء  اإىل  انتبه  لقد  باأ�رشه,  الرمة  ذي  �سعر  يف  بل  الق�سيدة,  يف  بل  ال�سورة, 
ال�رشاعي لعامل ذي الرمة... من حيث اإن عامله قائم على �رشاع الأحياء والأ�سياء 

وتالحمها يف عالقة معقدة«)52(.

ف�ساًل  كالمه  اأول  يف  بينهما  ف�سل  اللتني  ال�سورتني  بني  ربط  وبذلك 
تع�سفيًا.

ثم جنده مرة اأخرى يعتذر ب�سيق املقام الذي حال دون تبني »الدواعي 
الرمة يف حياته  لذي  �ساملة  درا�سة  اإىل  يحتاج  فذلك  الجتاه؛  النف�سية يف هذا 

و�سعره«)53(.

ويجدر بنا قبل اأن نطوي �سفحة العر�س والتحليل لهذا اجلزء من كتاب 
اإح�سان عبا�س »فن ال�سعر« اأن ن�سري اإىل اأنه كان موفقًا غاية التوفيق يف اختيار 
)م�سهد حمار الوح�س( من )بائية( ذي الرمة؛ ليقدمه مثاًل تطبيقيًا يك�سف عن 
قدرة »الق�سيدة العربية القدمية على حتمل الأبعاد الرمزية والإيحائية, )والتف�سري( 

النف�سي عرب جماليات ال�سورة, وت�سكيالتها املتنوعة«)54(.

نعم, كان موفقًا يف ذلك؛ ل�سالحية البائية للدرا�سة النف�سية, فقد راأينا – 
فيما �سبق – ومن خالل ن�س ذي الرمة على ذلك, كيف كانت »في�سًا تلقائيًا« 
هي   – �سلف  فيما  ذكرنا  كما   – ال�سورة  اأن  ونعلم  »التلقائية«,  اإىل  اأقرب  اأو 
الأداة املحورية التي يقدم بها ذو الرمة فنه, وم�سهد حمار الوح�س م�سهد غني 
اأمامه؛ حيث  الدار�سني  تعددت وقفات  الإيحائية, ولغناه  بالرموز والدللت 

اأغرموا بتو�سيح رموزه)55(.
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ثانياً: تقومي وموازنة: 

- 1 - 
»بالكمور ناقد ينزع اإىل اأن ي�سلط على كل اأثر اأدبي ما يتطلبه من و�سائل 
بعد احلني- كل ما و�سفناه من  ي�ستغل- يف احلني  نقدية خا�سة, حتى كاد.. 

مناهج نقدية يف هذا الكتاب«)56(.

بالكمور,  ب.  رت�سارد  الأمريكي  الناقد  هامين  �ستانلي  و�سف  هكذا 
وهكذا كان اإح�سان عبا�س- رحمه اهلل - يحب اأن يرى نف�سه وعمله, وهكذا 

كان يف نظر عدد من دار�سيه:

ذكر يف �سريته نهجه يف تدري�س الن�سو�س الأدبية لطالبه يف اخلرطوم, 
باأن كل  العتقاد  اإىل  اأخرياً  النهج  بي هذا  اأف�سى  قال: »وقد  ثم  بريوت,  ويف 
ق�سيدة تفر�س على الناقد طريقة خا�سة يف النظر, واأنه لي�س هناك منهج واحد 
ي�سلح اأن يطبق على كل ق�سيدة, بل اإن من اخلطاإ الدخول اإىل الق�سيدة مبنهج 

معد �سلفا«)57(.

 وتكرر يف »حواراته« تاأكيده على اأنه »ل يطبق منهجًا بعينه على جميع 
و»اأن  املناهج«,  من  بكثري  اأغنى  الن�سو�س  هذه  اأن  ذلك  ال�سعرية؛  الن�سو�س 
كل عمل فني هو قاعدة يف ذاته, تنتزع من الناقد املنهج والأحكام التي تليق 
خا�س  منهج  اإىل  يحتاج  نرثي  ن�س  وكل  ق�سيدة,  »...كل  عليها«,  تطبق  اأن 

به...«)58(.

ولي�س  املنهج  اإىل  به  يوؤدي  الذي  هو  الن�س  اأن  دار�سيه  بع�س  ويوؤكد 
العك�س)59(.

اأنه  بداية  نلحظ  الرمة,  ذي  عن  اإح�سان  كتب  فيما  ننظر  حني  ولكن, 
- يف تو�سيح الجتاهات النقدية املعا�رشة - مل يتخذ من �سعر ذي الرمة مثال 
النقد  اأو  بروك�س()60(,  فان ويك  ال�سرية )كما هي طريقة  املعتمد على  للنقد 
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)كاجتاه  ذلك  غري  اأو  ول�سن()61(.  اإدمند  مثل  ناقد  به  يتميز  )الذي  التف�سريي 
رت�ساردز وامب�سون()62(, واإمنا قدمه مثاًل للنقد الذي يدر�س ال�سورة, واأبعادها 

الرمزية والإيحائية من خالل املنظور النف�سي.

فهل فر�س �سعر ذي الرمة على ناقده اأن ي�سلك به هذا الطريق, اأو اأن هذا 
املنهج النقدي وافق هواه فطبقه على »�سديقه« ذي الرمة؟

متثل يف  كما  التطبيقي-  النقد  عبا�س يف  اإح�سان  اأن جوهر عمل  احلق 
كتابه »فن ال�سعر«, ومن قبله يف مقاله عن »الزمن وامل�سافة يف �سعر ذي الرمة« 

- اإمنا كان يف نقد اأ�سا�سه »ال�سورة«)63(.

ال�سعر«  »فن  كتابه  اأن  مطمئنا-  يقرر-  ال�سعافني  اإبراهيم  والدكتور 
اخلم�سينيات..  من  الأول  الن�سف  يف  ن�رشها  التي  والتطبيقية  النظرية  وكتاباته 
متثل جذور روؤيته النقدية, »وهي روؤية تظل على الرغم من تطورها على �سعيد 
النظر والتطبيق يف اأعماله الالحقة, متثل يف خطوطها العامة بناًء ثابتا ب�سبب قوة 

الأ�سا�س التي ارتكزت اإليه«)64(.

تقدير  يف  واأهميتها  ال�سورة,  قيمة  عن  عبا�س  اإح�سان  فمفهوم  واإذن, 
الوحدة ال�سعرية, وك�سف املعاين العميقة التي ترمز اإليها الق�سيدة, واأن الجتاه 
اإىل درا�سة ال�سورة اإمنا يعني- كما يقول- »الجتاه اإىل روح ال�سعر« -)65( ميثل 

جذور روؤيته النقدية.

و�سرناه - من بعد - يقول يف كتابه »تاريخ النقد الأدبي عند العرب«: 
»ال�سورة اأهم الركائز ال�سعرية«)66(, ويوؤكد يف »حواراته«: »اأ�سا�س ال�سعر هو 

ال�سورة, لبد من ال�سورة«)67(.

العي�س »على  ي�ستمر يف  اأن  العربي  الذوق  ينكر على  وبناًء على ذلك, 
احل�س املو�سيقي«, بعد هذه القرون الطويلة من العي�س »على ال�ستمتاع بالنغمة 

دون ت�سور للق�سيدة اأو حتليل لها«.
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ويت�ساءل: »اأفما يحق لنا ولو بع�س حني اأن ن�ستمتع بالق�سيدة ا�ستمتاعًا 
ب�رشيا, ونرتك احلكم الذي توحيه لنا املو�سيقى وحدها؟«)68(.

- 2 - 
اإح�سان عبا�س, وعمق  براعة  نوؤكد على  اأن  يفر�س علينا  فاحلق  وبعد, 
الرمة,  الفني يف �سعر ذي  الت�سوير  تناول جوانب خفية من �سمات  نظرته يف 

ومن الدللت الرمزية والإيحائية ل�سوره.

اأبرع ما فيه تناول الأبعاد  لقد قدم - حقا - مثاًل جيدا لذلك, وكان 
احليوان  وق�س�س  الرمة.  ذي  )بائية(  يف  الوح�س(  حمار  )ق�سة  لـ  الرمزية 
الأبعاد,  هذه  من  الكثري  اجلاهلية  منذ  ال�سعراء  حملها  قد  بعامة-  الوح�سي- 
ويكفي اأن اجلاحظ )اأبا عثمان عمرو بن بحر 150-255هـ( قد حلظ قدميا اأن 
اأن تكون الكالب التي  اأو موعظًة  اإذا كان ال�سعر مرثيًة  ».. من عادة ال�سعراء 
تقتل بقر الوح�س. واإذا كان ال�سعر مديحًا... ...اأن تكون الكالب هي املقتولة, 
لي�س على اأن ذلك حكاية عن ق�سة بعينها, ولكن الثريان رمبا جرحت الكالب 
ورمبا قتلتها, واأما يف اأكرث ذلك فاإنها تكون هي امل�سابة, والكالب هي ال�ساملة 

والظافرة, و�ساحبها الغامن«)69(.

بالغة,  اأهمية  ذات  بحق - »مالحظة  يرى وهب رومية  وهذه - كما 
وخطر كبري, فهي تفتح باب »الرمز« اأو »التاأويل« على م�رشاعيه, وت�سمح لنا 
باأن نعيد قراءة هذا التقليد ال�سعري »ق�س�س احليوان الوح�سي« يف �سوء فكرة 

»الرمز ال�سعري» اأو املعادل املو�سوعي)70(.

واجلـيد يف موقـف اإح�سـان عبـا�س, اأنه يف تنـاول هذه الأبعـاد الرمـزية 
عـلم   =( والأنرثوبولوجـيا  اجلمـعي,  النف�س  عـلم  معطـيات  على  معتمداً   -
التف�سري  يف  الإغراق  من  ذلك  على  العتماد  جره  فيما  يقع  مل   - الإن�سـان( 
اإذ  الوح�س(؛  )م�سهد حمار  تف�سري  يذكر يف  �سيئا  يقدم  الذي مل  الأ�سطوري, 
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لي�س يف الأ�ساطري القدمية ما ميكن البناء عليه, فهو - حقا - »قناع فني« وظفه 
الذي كان - يف نظره -  لون من »ال�رشاع«  للتعبري عن  ال�ساعر منذ اجلاهلية 

جوهر احلياة, وقانونها اخلالد)71(.

وكان جيداً منه - اأي�سا - يف ما كتب عن ذي الرمة هذا »الو�سوح« يف 
عر�س فكرته, ونقلها اإىل القارئ يف عبارة مبينة.

غاية  النقدية, وكان  وبحوثه  بعامتها,  دار�ساته  �سمة طبعت  والو�سوح 
بذلت  »وقد  يتغياها, وانظر ما قال يف مقدمة كتابه عن »بدر �ساكر ال�سياب«: 
جهداً غري قليل لأبرئ هذه الدرا�سة من التعميمات, ومن انتحاء اللغة ال�سعرية 
الف�سفا�سة التي طغت على مناهج النقاد يف هذه الأيام؛ ذلك لأين اأومن اإميانا ل 
يدركه اأي ا�سطراب باأنا حني منلك زمام احلقيقة ن�ستطيع اأن نعرب عنها بو�سوح, 
واأننا حني جند احلقيقة غائمة يف نفو�سنا نلجاأ اإىل املجازات, واأدهى من ذلك اأن 
ل تكون لدى الناقد »حقيقة« يريد اأن ينقلها اإىل الآخرين فيهيم وراء عبارات 
�سعرية �سابغة الذيول يجرجرها لإثارة الغبار ظانا بذلك اأن ت�ساعد الغبار وحده 

كاف للدللة على الفار�س والفر�س«)72(.

عبا�س  اإح�سان  اأن  نقرر  اأن  اأي�سا  احلق  علينا  يفر�س  ذلك,  مقابل  ويف 
ي�ستوف  ال�سعري, ومل  الإبداع  ي�ستوعب عنا�رش  الرمة مل  يف ما كتبه عن ذي 
جوانب الفن, واإمنا راأيناه يقف عند »ال�سورة« ل يكاد يتجاوزها بنظر عام يف 

�سعر ال�ساعر.

�سحيح اأن »احلديث عن »ال�سورة ال�سعرية« هو- يف حقيقته - حديث 
عن ركيزة اأ�سا�س من ركائز ال�سعر, بل هو حديث عن لباب ال�سعر, وهو حديث 

مو�سول باحلديث عن قدرة ال�ساعر على اخللق الفني )73(.

 - قدم  اإمنا  الرمة  ذي  �سعر  يف  »ال�سورة«  عن  حديثه  يف  حتى  ولكنه 
يف  تكتمل  واأن  مبثلها,  ت�سفع  اأن  اإىل  بحاجة  كانت  واأمثلة  ملحات  فح�سب- 
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�سورة �سرية نقدية, كالذي كتبه عن التوحيدي, وال�رشيف الر�سي من القدماء, 
وال�سياب من املحدثني, اأو يف �سورة درا�سة ن�سية كالذي كتبه عن البياتي, لكنه 
بدا يف ما كتبه عن ذي الرمة »حما�رشاً«, نعم, كان حما�رشاً بالعجلة, و�سيق احليز 

املتاح.

يف مقاله »الزمن وامل�سافة...« بدا متعجال يف طرح ملحاته دون اأناة, اأو 
حماولة لتبني اأ�رشار ما ملحه من ظاهرة ر�سم املرئيات عن بعد؛ ولذا اأخذت عليه 
د. ح�سنة عبد ال�سميع اأنه »�سغل بر�سد الظاهرة الفنية دون جتاوزها اإىل مغزى 
نحو ال�ساعر ذلك املنحى, وكيف وظفه فنيا....« واأنه مر »مروراً �رشيعًا دون 
اخلا�س  اجلزء  والرتكيب خا�سة يف  التحليل  من  الكافية  العناية  مبحثه  يويل  اأن 
كان  مفتاح  »وهنا  تقول:  ال�ساعر«.  ت�سوير  طبيعة  يف  والقرب  البعد  بقانون 

جديراً باأن يقودنا اإىل تفهم اأعمق لبنائه ال�سعري«)74(.

باأن  ال�سعر«, كان على وعي دائم على مدى �سفحاته  ويف كتابه »فن 
»حجم الكتاب ل ي�سمح بالإ�سهاب«, واأ�سيف اإىل ذلك اإح�سا�سه بع�رش درا�سة 
ق�سيدة كاملة لذي الرمة, وجتده كاأمنا ي�سمر اأمنية اأن يقدم »درا�سة �ساملة لذي 
الرمة- فى حياته و�سعره« يبحث من خاللها الدواعي النف�سية يف اجتاهه الفني, 

ولكن مل يقدر له - ول لنا - ذلك.

ولكن ما قدمه عن ذي الرمة - على اأية حال - »عينة دالة« على عمله 
ال�سياب:  �سعر  درا�سته يف  عن  عياد  �سكري  د.  قاله  ما  عليها  وي�سـدق  ناقداً, 
».. ولكنك �ستحكم يف النهاية اأن الدرا�سة لي�ست بحثًا نقديا فح�سب, ولكنها 
اإبداع اأدبي اأي�سا, باملعنى الذي يطمح اإليه اأي ناقد, وهو اأن يكون عمله علمًا 

وفنًا يف الوقت نف�سه«)75(. 
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الهوام�س

)1(   غربة الراعي/ 79, وانظر: حوارات اإح�سان عبا�س, �س 117.
         وقد طبع ديوان ذي الرمة قبل طبعة )عبدالقدو�س اأبو �سالح( ثالث مرات: ن�رشه مكارتني يف 
كمربدج �سنة 1919م, ثم ب�سريميوت يف بريوت 1934م, ثم مطيع ببيلي يف دم�سق 1964م, 
بريوت  يف  الأهلية  )املكتبة  ب�سريميوت  طبعة  هي  اإمنا  عبا�س  اإح�سان  اإليها  ي�سري  التي  والطبعة 
اأو م�سكولة«,  1934م(, و�سدق اإح�سان عبا�س يف و�سفها باأنها »غري م�رشوحة  1352هـ/ 
بل هي اأي�سًا غري تامة, فهي ناق�سة تعد ن�سخًا للديوان, وكان اأوىل اأن تعنون »املختار من �سعر 

ذي الرمة« اأو »خمت�رش �سعره«.
        وقد رجعت اإليها يف دار الكتب فوجدت نا�رشها اقت�رش من البائية التي بلغت يف الديوان )حت. 

اأبو �سالح( 126 بيتًا على 28 بيتًا.
        وانظر يف و�سف هذه الطبعة: مقدمة ديوان ذي الرمة )حت. اأبو �سالح( 158/1, و: ذو الرمة 

�ساعر ال�سحراء, ح�سن ن�رش اهلل, �س 149.

)2(  اأوراق مبعرثة, 248-247.
اإىل ذهنه, فكرث  الرمة �رشيع احل�سور  اإح�سان عبا�س ويف حتقيقاته, كان �سعر ذي  )3(  يف موؤلفات 
ذكره يف تعليقاته, ويف موا�سع مل يكن الن�س يفر�س عليه ا�ستح�سار �سعره, واجتزئ - من 

ذلك - مبثالني:
اأ -    يف ديوان الر�سايف البلن�سي )�س 48 - هـ 31( علق على قوله يف ختام بائية له «... فكل 
اإىل قول ذي الرمة مع  �سبيل من �سبيل اأب» - فف�رش مراده, ثم قال: «... واأراه ناظراً 

ق�سور يف التعبري:... وذكربيتني له.
�سيادة  الأندل�سي - ع�رش  الأدب  »تاريخ  كتابه  �سهيد من  الذي عقده لبن  الف�سل  ب - يف 
قرطبة» �س 241 ميز ابن �سهيد بكرثة ال�سوراملبتكرة, وذكر بع�س اأمثلة له, ويف تعليقه 

على مثل منها ا�ستح�رش �سعر ذي الرمة ليبني مدى ما يف ال�سورة من ابتكار واتباع.
           وثمة مو�سع يبني عن اأثر ذي الرمة يف لغته, قال يف )تاريخ النقد الأدبي(, �س 469: »وميكن 
اأن يقال اإن ابن �رشف يف نقده دوم قلياًل ثم وقع«, فقوله دوم اإمنا هو اأثر من بيت ذي الرمة 

ال�سهري:
حتى اإذا دومت يف الأر�س اأدركه          كر, ولو �ساء جنى نف�سه الهرب

)4(  انظر غربة الراعي 117-116, 208.
)5(  هكـذا اأّرخ اإح�سـان نفـ�سه مقدمة الطبعة الأوىل. انظـر: فـن ال�سـعـر �س 6, فلـي�س �سحيـحًا 
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ما زعمت وداد القا�سي - مرتني- اأنه �سدر �سنة 1953م. انظر: تقدميها لكتاب: »من الذي 
اإح�سان يف تقدميها لكتاب »درا�سات عربية واإ�سالمية«  اآثـار  10, وثبـت  النار«, �س  �سـرق 

�س )م(.
)6(  انظر: فن ال�سعر �س 50, 145.

)7(  انظر: تاريخ النقد الأدبي عند العرب �س 170-169.
)8(  جملة الثقافة, ال�سنة 12, العدد 588, الثنني 15 من جمادى الآخرة 1369هـ - 3 من اإبريل 
1950م �س 19-21. وقد نقلته وداد القا�سي يف جملة ما جمعت من مقالت اإح�سان عبا�س 

يف النقد الأدبي يف كتاب »من الذي �رشق النار« �س 404-401.
)9(  بداأها يف 18 اإبريل 1949م واآخرها يف 22 دي�سمرب 1952, وقد توقفت توقفت املجلة بعد 
الثقافة« )1939-1952(, تعريف وفهر�سة وتوثيق:  التاريخ.انظر: »جملة  اأ�سبوعني من هذا 
و�سقطًا:  �سهواً  عبا�س  اإح�سان  مقالت  اإح�سائه  يف  اأن  )على   72 �س  اجلودي,  حممد  حممد 
فاأما ال�سهو ففي رقم العدد الذي ن�رش به مقاله عن كتاب: »ريا�س النفو�س يف طبقات علماء 
كتاب  عن  مقاله  اأ�سط  وقد   ,)663( اأنه  وال�سواب   )563( �سجله  اإذ  واإفريقية...«  القريوان 

»التيجاين �ساعر اجلمال« وكان ذلك يف العدد )666( ال�سادر يف 1951/10/1م.
)10( جملة الثقافة, �س 19, وانظر: من الذي �رشق النار �س 402-401.

)11( جملة الثقافة, �س 20, وانظر: من الذي �رشق النار �س 402.
)12( ديوانه 27-26/1.

)13( ذو الرمة - در�س وحتليل حممد �سربي �س 15.
)14( ال�سابق �س 24, وانظر: املعاين الكبري لبن قتيبة 704/2.

)15( راجع: ذو الرمة - در�س وحتليل �س 25-24, -4, 76, 84.
)16( انظر: التطور والتجديد يف ال�سعر الأموي, د. �سويف �سيف �س 257, وذو الرمة - �ساعر 
احلـب وال�سحـراء: د. خليـف, �س 280, وذو الرمـة �سـاعر ال�سحراء - ح�سن ن�رش اهلل, �س 
البيتني تكاد  باإح�سان عبا�س, وعبارته يف نرث  تاأثر  الدكتور �سيف  اأن  اأرجح  اأين  291. على 

تنطق بذلك )انظر قوله:... فهي اآتية من بعيد(, ثم اإن من جاء بعد )�سيف( تبعه.
)17( ديوان 102/1.

)18( جملة الثقافة, �س 20, وانظر: من الذي �رشق النار �س 402.
)19( ديوان 102/1.

)20( جملة الثقافة, �س 20, وانظر: من الذي �رشق النار �س 402.
)21( فن ال�سعر, �س 220.

)22( ديوان 419-418/1.
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�رشح  وانظر:  )م((,  )املقدمة �س  الطيب  عبداهلل  د.  الرمة -  لذي  ق�سائد  اأربع  �رشح  انظر:   )23(
مقامات بديع الزمان الهمذاين - حممد حميي الدين عبداحلميد, �س 196, وراجع اأمثلة اأخرى 
وما   444 القط/  د.  والأموي.  الإ�سالمي  ال�سعر  يف  يف:  الإيقاع  بجانب  وربطها  لذلك 

بعدها. و: ذو الرمة غيالن بن عقبة - د. حممد عبداملنعم خاطر/ 234-232.
)24( تاريخ الأدب العربي 222/1.

)25( انظر يف »ال�سورة املو�سيقية« - الت�سكيل الزماين, و»ال�سورة املكانية» - الت�سكيل املكاين: 
التف�سري النف�سي لالأدب - عز الدين اإ�سماعيل, �س 56-50.

)26( انظر: مقدمة »غربة الراعي«, �س 7-6.
)27( انظر: تاريخ النقد الأدبي عند العرب - املقدمة, �س 9.

)28( جملة الثقافة, �س 20, وانظر: من الذي �رشق النار �س 403.
)29( انظر: طبقات ابن �سالم, 549/2, 567/2.

)30( جملة الثقافة, �س 20, وانظر: من الذي �رشق النار �س 403.
)31( ديوان 38/1.

)32( ديوان 706/1.
)33( جملة الثقافة, �س 20, وانظر: من الذي �رشق النار �س 404-403.

)34( جملة الثقافة, �س 20-21, وانظر: من الذي �رشق النار �س 404.
)35( انظر: غربة الراعي, �س 192-181.

)36( انظر: )تقدمي( من الذي �رشق النار �س 10.
)37( انظر: اإح�سان عبا�س - ناقد بال �سفاف للدكتور اإبراهيم ال�سعافني, �س 36 وما بعدها.

)38( انظر: فن ال�سعر, �س 206-205.
)39( فن ال�سعر/  206, وقارن: النقد الأدبي ومدار�سه احلديثة 9/1, 16-15.

العقد  منت�سف  منذ  املتحدة  بالوليات  �ساعت  الأدبي  النقد  نزعة يف  اجلديد:  النقد  مدر�سة   )40(
1941م حينما  �سنة  اإل يف  ا�سمها ال�سطالحي  تكت�سب  واإن مل  املا�سي,  القرن  الثالث من 
كتب الناقد الأمريكي جون كوران�سوم كتابه »النقد اجلديد«..... ومن مميزات هذه النزعة 
الهتمام بقراءة الن�س قراءة ي�سحبها الفهم الدقيق لدللت الألفاظ والهتمام بالأثر الأدبي 
من حيث بنيته و�سكله م�ستقلني عن �سخ�سية مبدعةه اأو تاأثريه يف قرائه املختلفني, فكان من 
لوازم هذه النزعة اعتبار الأثر الأدبي كائنًا ع�سويًا م�ستقاًل ل ميت ب�سلة ما اإىل اأي عن�رش اآخر. 

انظر: معجم م�سطلحات الأدب - جمدي وهبه �س 349.
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)41( انظر: األوان الطيف - درا�سة يف الفكرا لنقدي لإح�سان عبا�س - عبداهلل اأمني غيث )�سمن 
كتاب: يف حمراب املعرفة - درا�سات مهداة اإىل اإح�سان عبا�س - حترير: اإبراهيم ال�سعافني(, 
�س 243-244. وانظر اأي�سًا: اإح�سان عبا�س بني الرتاث والنقد الأدبي - عبا�س عبداحلليم 
عبا�س �س 43-58. واأي�سًا اإح�سان عبا�س ناقد بال �سفاف - اإبراهيم ال�سعافني �س 8-7, 

.31

)42( انظر: فن ال�سعر, �س 215-209.
)43( ال�سابق, 216-215.

)44( فن ال�سعر, �س 218-216.
)45( ال�سابق, 219-218.

)46( فن ال�سعر, 219-222, والأبيات جميعها - من بائية ذي الرمة - يف ديوانه 54-53/1, 
ثم 73-62.

)47( انظر: الرحلة يف الق�سيدة اجلاهلية - وهب رومية �س 128, وانظر اأي�سًا: �سعرنا القدمي والنقد 
اجلديد, �س 324.

)48( انظر: البعد املكاين يف �سور ذي الرمة - اأ�سامة �سلمان اختيار. بحث من�سور يف جملة الرتاث 
العربي - دم�سق ع 52 - �س 13 - متوز )يوليو 1993م - �سفر 1414هـ.

)49( فن ال�سعر, �س 220-219.
)50( انظر: فن ال�سعر, �س 7.

)51( انظر: ن�س الأدبيات ونرث اإح�سان عبا�س لها - فن ال�سعر, 223-221.
)52( فن ال�سعر, �س 225-223.

)باب:  اأغا  �سعيد  �سالح   - وال�سحراء(  احلب  �ساعر  الرمة  ذو   - خليف  )يو�سف  انظر:   )53(
مراجعات الكتب( يف: جملة الأبحاث, �س 22, ج 3, 4-1969 �س 113.

)54( فن ال�سعر, �س 225.
)55( انظر: اإح�سان عبا�س بني الرتاث والنقد الأدبي - عبا�س عبداحلليم عبا�س, �س 86.

)56( انظر: د. عبدالقادر القط - فن ال�سعر الإ�سالمي والأموي, �س 426-435, و: اأ�سامة �سلمان 
اختيار - البعد املكاين يف �سور ذي الرمة الفنية - جملة الرتاث العربي - دم�سق ع 52 - �س 

13 - يوليو 1993م. و: طراد  الكبي�سي - ذو الرمة - درا�سة ونقد �س 81-80.

       وانظر: د. اأحمد حممد النجار - تطور ال�سعر الق�س�سي يف و�سف الأوابد , �س 126-110.
)57( النقد الأدبي ومدار�سه احلديثة 9/2.

)58( غربة الراعي, 199-198.
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)59( انظر: حوارات اإح�سان عبا�س, 141, 163, 194.
�سفاف  بال  ناقد  عبا�س  اإح�سان  و:   .36 الأدبي,  والنقد  الرتاث  بني  عبا�س  اإح�سان  انظر:   )60(

.8-7
)61( انظر: فن ال�سعر, �س 207.
)62( انظر: فن ال�سعر, �س 209.

)63( انظر ما كتبه عن )اأهمية ال�سورة يف النقد احلديث( و)هل ت�سلح ال�سورة اأ�سا�سًا يف النقد( - 
فن ال�سعر, 240-230.

)64( اإح�سان عبا�س - ناقد بال �سفاف, �س 36.
)65( انظر: فن ال�سعر, �س 230, 238.

)66( تاريخ النقد الأدبي عند العرب, �س 601.
)67( حوارات اإح�سان عبا�س, �س 27.

)68( انظر: فن ال�سعر, �س 246-245.
)69( احليوان للجاحظ )حت. هارون(, 20/2.

)70( انظر: �سعرنا القدمي والنقد اجلديد, �س 149.
)71( انظر: �سعرنا القدمي والنقد اجلديد, �س 49-48, 69-66.

)72( بدر �ساكر ال�سياب - درا�سة يف حياته و�سعره, �س 9-8.
)73( انظر: �سعرنا القدمي والنقد اجلديد, �س 57.

)74( انظر: اأحالم اخليال الفني - م�ستويات الدللة يف �سعر ذي الرمة: ح�سنة عبدال�سميع, �س 24.
)75( انظر: اإح�سان عبا�س يف نقد ال�سعر العربي املعا�رش -  �سكري حممد عياد, �سمن كتاب )يف 

حمراب املعرفة - درا�سات مهداة اإىل اإح�سان عبا�س( �س 203.

*  *  *
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نظرة اأحمد ال�صايف النجفي

اإىل النا�س واملجتمع من خالل �صعره

حممد بن �سليمان ال�سدي�س)*(

اأحمد ال�سايف النجفي �ساعر ا�ستقر يف وجدانه االعتقاد بالتفرد والتميز 
اأو  ن�سيج وحده، وفريد عهده،  نف�سه  يرى  مطلقًا، فهو  متيزاً  اأفراد جمتمعه  عن 
من  الرغم  على  الذات  بت�سخم  االإح�سا�س  بداء  مبتلًى  كان  اإنه  يقول  اأن  للمرء 
االأوائل  به  ياأت  مل  مبا  ياأت  مل  فل�سفي  وفكر  نادرة،  غري  �سعرية  موهبة  ذو  اأنه 
اأو االأواخر وتغلب على اأ�سلوبه االألفة واالعتيادية متمثلة بب�ساطة اجلمل، وقلة 
باحثًا  اإن  حتى  املركبة،  الرثية  ال�سور  وقلة  املوحية،  ال�سعرية  والتعابري  االألفاظ 
نعت ديوانًا له باخللو التام من »ال�سياغة الفنية« بكل ما ت�سمله من بناء اأ�سا�سي 
للإبداع)1(. اإنه يف راأي نف�سه، »مقيا�س الذكاء« يف الدنيا باأ�رسها، يفهم االآخر 
وهو  ؛  بذاته  قائم  »عامل«  وهو  له  فهمًا  منه  ياأمل  وكيف  االآخر،  يفهمه  وال 
ي�ستكرث نف�سه على الدنيا مبا اأوتي من ح�س مرهف، وكان وجوده فيها تعذيبًا له 
اإذ عا�س غريبًا، وارحتل غريبًا، مل يعِه العامل، ومل يتجاوب معه، وكان النجفي، 

)*(  باحث سعودي.
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حقًا، عجيبًا غريبًا يف نظره اإىل نف�سه واإىل من حواليه، غريبًا يف اأطواره، ويف 
اختلفه عن املنظومة اجلماعية اختلفًا �سديداً، فل تكاد غربته النف�سية تنفك عن 

م�سامني اإبداعه على اختلفها:

يف  فواحة  زهرة  اأو  لها،  قيمة  ال  حجارة  بني  ثمينة  بُدّرة  نف�سه  وي�سّبه 
احِلَكم  ت�سبيه  ت�سبيه م�ستوحى من عبارة قدمية حول  يباب، وهو  اأر�س مقفرة 

التي يلقيها الفيل�سوف اأمام جهلٍة بالدرر تلقى بني يدي بهائم:

واإبداعه،  ومبوهبته  بنف�سه  واإعجابه  زهوه  فرط  مرة  اإثر  مرة  ويوؤكد 
واإبداعه  بالنبي  نف�سـه  لي�سبه  اإنه  حـتى  »عبقريته«  اإىل  نظرته  يف  يقت�سد  وال 

بالوحي!:

وهو )مل يلتق اإال ببليد اإح�سا�س، فيعجب كيف يبقى يف اأر�س يكون فيها 
اأفهم اإن�سان يف اأبلد اأنا�س()8(. ويرى اأنه، ل�سدة اختلفه مزاجًا وح�سًا وفْكراً 
عن الب�رس، لي�س منهم، واإن اأ�سبههم ظاهراً، ومل جتر يف عروقه دماوؤهم، وكاأنه 

انحدر من اآدم عليه ال�سلم راأ�سًا، ومل يلده كابٌر عن كابر:

يفهمني؟)2( م���ن  ال����ع����امل،  اأف���ه���م 
)3( م�ستقلٌّ  ٌ ع��������املمَ ف���ي���ه  واأن��������ا 
معا ون��ف�����س��ي  ل���ك���ونيِ  ع������ذاُب  �����ر، 
���س��يَّ��ع��ا يل  ه���و  اإن  غ�����ْرو  ف���ا  ُل، 
رعى)4( يليِ  اأْو  قمَ���طُّ  وع��ي  يل  ف��ا  ���ت 
احلياة)5( يف  ���س��اح��ٍب  م��ن  نف�سي  غ��ر 

ال��ظ��اه��ر اأ���س��ب��ه��ت��ك��ْم يف  ح��ت��ى ول����و 
م�ساعري)9( ول��ون  فكري  و»وثيقتي« 
ن�سله)10( ع��ل��ى  اأع����ر  ومل  راأ�����س����اً، 

بلقعا)6( ���س��ك��ن��ْت  زه�������رًة  وي�����ا 

ْر�سي)7( طيِ ف��وق  م��ن  رِّ  ك��ال��دُّ يجري  ث��م 

ال��ذك��ا م��ق��ي��ا���س  ال���ع���امل  يف  اأن����ا   -

فهماً يل  ع��امل��ي  م��ن  اأرج����و  ك��ي��ف   -
الكث� ح�سي  ال��ك��ون  ع��ل��ى  ك��ث��رٌ   -
القلي� م��ث��ل��ي  ال���ك���ون  ع��ل��ى  ك��ث��ر 
ن����زل����ت غ����ري����ب����اً ب�����ه وارحت����ل�����
- اأن���ا ب��ن ال����ورى غ��ري��ٌب، وم���ا يل

منكُم اأن���ا  ف��م��ا  ولُّ����وا  ف��اأج��ب��ت��ه��م:   -
»جن�سياتكم غ��ر  ه��ي  »جن�سيتي« 
اآدم م����ن  ج���ئ���ت  ك������اأن  ح���ت���ى   -

ح�����س��ى يف  ن����زل����ت  ًة  ُدرَّ ف���ي���ا 

واأن�������ا ك���ال���نَّ���ب���يِّ اأن����ق����ل وح���ي���اً
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ويعرب النجفي عن اإعجابه بذاته من خلل �سور متخمة بازدراء النا�س 
ُطراً ال ازدراء فرٍد اأو حتى فئة بعينها وح�سب، واإن نال هوؤالء حظوظًا من �سور 
بني  اأحيانًا  املوازنة  اإىل  وينزع  واحتقارهم.  فيهم  الراأي  ب�سوء  املمزوج  التعايل 
الب�رس وحيوان اأو طري، وتكون كفة امليزان الب�رسية، فيها �سائلة، فقد ر�سم مرة 
�سورة لقط يبثه ال�سكاة من جور اإن�سان قر�س اأذنه، من غري جرم جناه، قر�سًة 
هم. ثم يعلن  اأوجعته، فيجد الفر�سة مواتية للتربوؤ من جن�س الب�رس جميعًا وذمِّ
طوال  اإياه  جمال�سته  ورغبته يف  فيها،  خيانة  ال  �سداقة  له  �سديقًا  القط  اختياره 

االأيام، بل متنيه، لو اأجداه التمني، اأن ُيَعد القط ابنًا له يورثه ماله)11(. 

ويحط من قدر الب�رس باملوازنة بني �سياحهم وهرير الكلب، بل يدعوه 
»هريراً« ويوؤثر هرير الكلب عليه الأن هذا ينقطع »ببذل الطعام، وهذا يزداد 

ارتفاعًا«)12(.

الع�سافري،  واأمة  الب�رس  اأمة  ال�ساعر بني  يوازن  ويف حوار مع )ع�سفور( 
ال�سغائن  من  خاٍل  جن�ٍس  مع  العي�س  على  مثله،  �ساعر  وهو  الع�سفور،  فيغبط 
واالإحن، جن�ٍس ينعم بالتواوؤم والتلوؤم واخللو من املوؤذين واالأ�رسار، ويفهم ما 
ي�سدح به الع�سفور، بينا يعاين هو الغربة الأنه يعي�س يف جن�ٍس موبوء باالأ�سغان 

والكراهية، جن�ٍس ال يفقه من غناء ال�ساعر �سيئًا فهو يف واٍد وهم يف واد:

ح��زنيِ �سمت  ده���رك  ���س��م��تَّ  ل��ك��ن��تمَ 

�سْغنيِ ك���ّل  �سحبك  دون  م��ن  ح���وْت 

����ْ�يِ اأع���ي�������س ب��غ��ر ج��ن�����س��ي ع��ي�����س غمَ

وك���م يف الإن�������س م���ن وح�������سٍ وج���نِّ
وك����م ق���د ����س���اع ب���ن ال���ق���وم ف��نِّ��ي!
نِّي)13( اأُغمَ ���مٍّ  ����سّ يف  ك��ن��ت  لأن 

مثلي ال��ن��ا���س  يف  ع��ائ�����ٍس  اأنّ����ك  ل��و 
ك���ان���ا ����س���اع���ٌر، ل���ك���نَّ ���س��ح��ب��ي
اأن غ���ر  ب���ن ج��ن�����س��ك،  ْ����يمَ����ى  وحتمَ
وج��ن�����س��ك ل��ي�����س ف��ي��ه غ���ر ج��ن�����ٍس
جم��ي��ٍب م���ن  ت��غ��نِّ��ي،  اإذ  ل���ك،  وك���م 

ل��ق��د غ���نَّ���ي���ُت ث���م ���س��ك��تُّ ي��اأ���س��اً
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فقد  هيهات  لكن  كالطري،  ال�سباح  يف  ال�سدو  جتيد  النا�س  اأن  ويتمنى 
اأثقلتهم بلدتهم عن ذلك!:

ذائع  ال�رسِّ  واأهًل )ال م�ستودع  اأ�رسًة  الوح�س  اختار  ال�سنفرى  واإذا كان 
يختارهم  �ساعرنا  فاإن  خافية،  غري  الأ�سباب  يخذل(  جّر  مبا  اجلاين  وال  لديهم، 
اأي�سًا)15( الأ�سباب حتّدث عنها ت�رسيحًا اأو تعري�سًا، كما يوؤثر النمل اأ�رسة عو�س 
ها ومثابرتها وحزمها )اّدخاِرها قوتًا لوقت  ها وجدِّ اإكباراً لكدِّ االأ�رسة الب�رسية 

حاجتها(:

واملهمات  اجللئل،  الوظائف  ذات  االإن�سانية  اجلماعة  لنواة  فالنظرة 
الثقال  االأ�رسة  واجبات  يك�سف  �سيق  ثقب  خلل  اإال  ب  ُت�سوَّ ال  اجلزيلت 

جتاهها، دون ف�سائلها التي ينعم بها.

وتبلغ احلدة بل الق�سوة من جانب ال�ساعر جتاه النا�س مبلغ املوازنة بينهم 
وبني اللوا�سع واللوا�سب من اأفاٍع وعقارب ثم نعتهم باأنهم �رسٌّ منها)17(، ولذلك 

يت�ساءل: كيف ال يجد اإن�سانًا يوثق به؟ فهل فِني الرجال؟:

 كيف اأ�سحى النا�س جميعًا حمقى؟)19(.

عليه  يب�سق  فيظل  فيه  وما  كله  بالوجود  وبرمه  ت�ساوؤمه  يف  ويتاأزم 
من  يزدرون  لئام  فهم  النا�س  اجتناب  ينبغي  اأنه  ويرى  ريقه)20(.  يجفَّ  حتى 
يكرمهم)21(؛ وهم اأهل �رسٍّ وفتك وحتطيم ك�سيارة األقيت من عٍل لتحطم كل 
من مير اأمامها)22(؛ وهم �سغار، واإن تعلموا، فل ر�سد لهم وال عقول، والعلم 

يف يدهم ك�سلح خطري يف يد طفل)23(.

�������س���احيِ ال���فيِ اأغ���ان���ي���ه���ا  يف  ت����رتِّ����ل 
)14( ُمباحيِ ���ن���اً  غيِ ع���ه���ودمَ  ف��اأن�����س��ت��ه��ْم 

والأ�رسا)16( والكدَّ  الإره��اق  بها  اأع��ان 

؟)18( حلواءيِ اأو���س��ى  اأم  اآدُم؟  م��ات  هل 

�سبحاً ال��ط��ر  م��ث��ُل  ال��ن��ا���سمَ  فليت 
ول����ك����ن ال������ب������ادة اأث���ق���ل���ت���ه���م

ك��اأ���رسٍة ل  اأ������رسًة  يل  ب��ه��ا  ر���س��ي��ت 

ثقتي ح����ائ����زاً  اآدم����ي����اً  اأرى  األ 



محمد بن سليمان السديس
20

10
ير 

نا
- ي

هـ 
14

31
م 

حر
 م

، 1
2 

ج
 م

، 3
0 

 ج
ر ،

ذو
ج

323

جـــــذور

ويعزو غربته االجتماعية اإىل اأنه مل يجد يف الكون )اأهًل( ميكنه التواوؤم 
معهم)29( فالنا�س اأحا�سي�سهم متبلدة ثقيلة كاحلجارة اأو هي اأثقل)30(.

اخللوُّ  النا�س كان هذا  باال�سطياف يف م�سيف خاٍل من  �سعد مرة  وملا 
التفكر فيما تقع عليه  اإذا عدم من ي�سيح فيكدر عليه �سفاء  اأجمل ميزاته لديه 
حفيف  اإىل  االإ�سغاء  عليه  ت  فيفوِّ يغنِّي  من  اأو  خلبة،  طبيعية  �سور  من  العني 
ورق ال�سجر، فهو يعانق الطبيعة خْمِلداً اإىل النوم مع الطري وم�ستيقظًا معها. فاإذا 
اآن�س يف هذا امل�سيف ب�رساً َبِرَحه، وكذلك البوم اإذا حّلت رو�سًا برحته البلبل. 
ومعاركات  و�سخب  جلبة  من  منهم  يبدر  وما  املتنزهني  بع�س  �سلوك  يذم  ثم 
ومراف�سات، وي�سفهم باأنهم لي�سوا اأهًل للتمتع بجمال الطبيعة الأنهم ال يعون ما 

اأودع اهلل فيها، ولو علمت الطبيعة بكنههم ملا اأبدت لهم جمااًل:

وقد فقد االأمل يف اأن يجد يف النا�س خرياً بعد اأن اكتوى بنريان الكثري 
منهم:

فيه،  االأرجا�س  لتغلغل  م�ستع�ٍس  وباأن علجه  بالدناءة،  وي�سف جمتمعه 
حتى اإنه رام اإ�سلحه فانتقلت اإليه منه عدوى الف�ساد)27(.

عقله،  �سحة  يف  ارتياب  اعرتاه  حتى  النا�س  روؤى  عن  روؤاه  وتختلف 
ّي: وت�ساءل اأهو اإن�سان بني وحو�س؟ اأم جنيٌّ بني اأنا�سِ

لأخ������ف������ى حم����ا�����س����ن����ه وا�����س����ت����ر
ا�ستر)24( ال���تِّ���م���ام  ب��ل��ي��ل  ل���ك���ان 

التجاٍرب)25( كوتها  اإل  ي��دي  و�سعت 
البغ�س)26( اأحبهم  اأن  عن  �سّدن  فكم 

مب�����سِّ ع��ق��ل��ي  اأ���س��ي��ب  ق���د  اأْن  خ��ل��ُت 
اإن�س)28( ب���ن  م���ا  اجل���ن���يُّ  ك����اأن  اأو 

ف���ل���و ع�����رف ال����ب����در م����ن ج����اءه
ول������و ع������رف ال�����ب�����در ع�����س��اق��ه

فما خيفًة  ال���ورى  جت��ري��ب  جتنّبت   -
وخيبة ب���اٌت  جت���ريِ ي����وٍم  ك���لِّ  اأيف   -

حتى ال��ن��ا���س  خ��ال��ف  ق���د  ف��ك��ر  يل 
ف���ك���اأن الإن�������س���ان م���ا ب���ن وح�����س
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وكان ح�سن ظنه بالنا�س يف�سي به اإىل الوقوع يف �رساك خداعهم، ولهذا 
كان، وهو �ساب، يبتغي اإر�ساء النا�س، فلما تقدمت به ال�سن �سار يلتم�س كيف 

ير�سى عنهم)31(.

والأنه يتوج�س من الب�رس �رساً �ساق ذرعًا مبن ينظرون اإليه، واأوج�س خيفة 
اأن وراء نظراتهم رغبًة يف د�سِّ االأنف يف خا�س �ساأنه ملعرفة حركاته و�سكناته. 
اإنه مل يطق �سرباً على هذه النظرات التي تقيد حريته، فل يحيا ويتحرك كيفما 
له  التي جلبت  ال�سهرة  من  ا�ستياءه  واأبدى  �سجن)32(.  �رسِّ  منها يف  فهو  ؛  �ساء 
نظرات النا�س حيثما كان فبات كاأْن ال عمل له، اإاّل تلقيها، وت�ساءل �ساخراً هل 

يقف وي�سارك الناظرين اإليه التحديق يف نف�سه)33(.

على اأن هذا االإن�سان الغايل يف االعتداد بذاته، ُيِقرُّ بالنق�س، وباأنه اإن�سان 
اعتيادي، واإمنا ال�ساأن ن�سبيٌّ فهو اعتيادي موازنة بالعباقرة، عبقري موازنة مبن 
وِّ  ِلُف�سُ الكمال  دانيًا من  بينهم، وبدا  املتفرد من  فندر  النا�س  خالطهم من عامة 
ه كامًل يف اأعني االآخرين  النق�س يف الب�رس، وخلو دنياه من الَكَملة، كما اأن عدَّ

هو النق�س بعينه يف نظره هو ل�سوء راأيه فيهم:

٭٭٭٭٭
وبعد العموم يكون اخل�سو�س.. لنتتبع نظره اإىل فئاٍت بعينها يف املجتمع: 
�سائر  اإىل  ال�سلبية  اإليهم مت�سقة مع نظرته  النجفُي عن نظرٍة  االأ�سدقاء عربَّ  فعن 

عادي)34( م��ن  واأب�����س��ط  يٌّ  ع����اديِ لأنِّ 
فح�سي ال���ورى  ب��ن  بالنف�س  ن  ع��زَّ فقد 
نق�سي)35( بها  اأخلو  حن  لنف�سي  ويبدو 
واجل��ي��ل ال��ع�����رس  م��ن��ي  ف��اأ���س��غ��ُر  نف�سي 
فيل)36( بينهم  ف��ك��اأن  ال���ورى  بع�س 

عبقريُّكْم اإذن  ع���اديَّ  ��ُط  ف��اأبْ�����سمَ  -
ي نق�سيِ به  يبدو  النا�س  يف  كامٌل  األ   -
جلرتي فح�سي  ح��ن  ك��م��ايل  ي��ل��وح 
�سغرت له  جهٍل  يف  كنت  واإن  اإن   -
اأرى وح���ن  ال��دن��ي��ا  يف  اأن���ا  بعو�سة 
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النا�س فل �سيء لديه ليقوله عنهم اإال ال�سكاة من ن�سيانهم العهد، وذبول عاطفة 
الوداد من اأفئدتهم مبرور الزمن)37(، وال�سكاة من االنخداع باالأ�سحاب الذين 
وثق بهم فلم يحظ منهم اإال بغدر موجع)38(، اأو خيبة اأمل مفجعة، على تنوعهم 
واأديب، و�ساعر وماجن،  َبرٍّ وفاجر، وعامل  واختلف �سفاتهم وميزاتهم من 
وجلي�س  نكات،  وُحلو  نادرة،  و�ساحب  حديث،  وراوي  حمافظ،  ونبيل 

موؤان�س، و�سجاع، وغريهم)39(.

وهو مبتلى بغدر االأ�سحاب حتى االأوفياء منهم، على الرغم من اإخل�سه 
هو؛ فقلوبهم من �سخر، ولطفهم برق خلَّب)40(. ف�سار ي�سيق بهم، ويود اأال 
�سيئًا  يكلفهم  باأن  ذلك  لتحقيق  فاحتال  ال�سقاء،  اإال  منهم  يجن  مل  الأنه  يراهم 

فيذهبون وال يعودون)41(.

وقد ظل يبحث عن ال�سديق ال�سادق الذي:

طوال ما م�سى من عمره وذلك نحو �سبعني �سنة فلم يظفر به، فت�ساءل 
ملا  اأ�سدقاءه  غربل  ولو  الغيب)43(.  عامل  يف  املمات  بعد  ياُترى،  اأ�سيجده، 
اأنني غربلت...(. وي�سف عداوة  لو   276 )االأمواج  الغربال.  اإال  يده  بقي يف 
ال�سديق باأنها اأق�سى العداوات )وذلك �سبيه مب�سمون بيت طرفة عن ظلم ذوي 
القربى)44(. وي�سور ق�سوة التجربة التي يقا�سيها من يعادي �سديقًا وا�سفًا اإياها 

باأنها اأ�سد اإيجاعًا من طعنات الرماح:

�ساعرنا  نادرة من  امل�سيء، وهي دعوة  ال�سديق  التجمل مع  اإىل  ويدعو 
اإذ يتخلى عن تعنيف االآخر والق�سوة عليه اإىل َنْهِج َنهِج احلكماء الذين يدعون 
اإىل غفران زالت ال�سديق كاملثل ال�سعري ال�سهري )اإذا اأنت مل ت�رسب...( الذي 
نادرًة ندرة  اأخرى  اأنه، مرة  اآخر دومنا زيادة)46(. كما  النجفي يف قالب  �سبه 

املغيب)42( يف  ك  ت�������رسُّ وذك�������راه 

بَّل)45( الذُّ وال���رم���اح  الأ���س��ن��ة  ن���زع 

ي�������رسك ح���ا����رساً روح������اً ووج���ه���اً

ن��زع ال����وداد م��ن ال��ف��وائ��د اأ���س��د من
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الكربيت االأحمر، يقر باأن بع�س االأ�سحاب اأوفياء، واأنهم زينة مل�ساحبيهم اإذا 
كان بع�سهم بخلف ذلك:

اإنه حتى وهو ب�سدد ذكر اخلليل الويف ال يدع جانبًا الذم ال�سبيه بالطعن 
القاتل ملن هو يف راأيه اأهل له، فري�سم �سورة فيها مقابلة بني طريف نقي�س )التاج 
الذي تلب�سه * ا لنعل ال�رسثة التي تلقيها( = )ال�سديق الويف الذي حتتفظ به * 

ال�سديق الغادر الذي تتخل�س منه(.

٭٭٭٭٭
فاأ�سحى ال  االأ�سحاب  ثمرة خمتلفة عن جتريبه  يثمر جتريبه اجلريان  ومل 
اآثر  فاإنه  الدار«  قبل  »اجلار  اختيار  على  ُحّث  قد  كان  واإذا  اأحد،  جوار  يطيق 
الق�ساة  جماورة  يطيق  ال  الأنه  والفلوات  الرباري  ي�سكن  باأن  جاٌر  له  يكون  اأال 
الغلظ الذين يوؤرقون جارهم وي�سجرونه ليل نهار. اإنه مل يلق يف طول املعمورة 
وعر�سها جاراً �ساحلًا له، وما ذلك - كما اأقّر - اإال الأنه يريد جاراً ال عيب فيه 
كاأنه َمَلك.. ويب�سط نظرتهم جماداًل: ومِلَ يجاور بع�سنا بع�سًا مزدحمني، ويف 

االأر�س مناأى للكرمي عن االأذى:

يعود  ال  مما  باأنه  العي�س  يف  منهجه  وي�سف  الفقري،  جماورة  من  ويحّذر 
براحة على جاره، فهو بلء على نف�سه وعلى جاره معًا: اإذا تكلم �سخب الأنه 

ف��ي��ه ل���ل���وف���ا  ط���ب���ٌع  ك�����ان  اإذا  اإلّ 
تلقيه)47( ال��ن��ع��ل  ك��ق��دمي  وب��ع�����س��ه��م 

ول�����ذا ق���د اأمَليِ�����ْف�����ُت ���س��ك��ن��ى ال��ق��ف��اريِ

ف���م���ن ال����ي����اأ�����س م����ا اأق����م����ت ب�����داريِ

����س���اريِ وح���������سٍ  ل���ك���لِّ  ج��������واراً  ل 

وال���ن���ه���اريِ م��زع��ج��ي  ال��ل��ي��ل  ه���و يف 
؟)48( اجل�������واريِ ازدح��ام��ن��ا يف  ف��ل��م��اذا 

ت��ف��ارق��ه �����لٍّ  خيِ ع��ل��ى  ت���اأ����س���ف���نَّ  ل 
تلب�سه ال��ت��اج  كمثل  ال��رف��اق  بع�س 

ق�����ال ق������وم: اجل������ار ق���ب���ل ال�����دار
بجار ظ��ف��رت  م��ا  الأر�����س  يف  طفت 
م��اك ج�����وار  اإل  اأر����س���ى  ل�����س��ت 
��ْم��ل غ��ل��ظ��ة ج��ار ك��ي��ف اأ���س��ط��ي��ع حمَ
���ْت اأر����س���ن���ا ل��ك��ي ن��ت��ن��اءى ���عمَ ُو����سِّ
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ال يح�سن الهم�س واملخافتة، ثم يكون لديه ديك كثري ال�سياح يدعوه )املوؤذن( 
واملوؤذن ال لوم عليه وال ترثيب يف »اآذانه« اجلهري، ولديه جهاز ا�ستقبال اإذاعي 

ال يعرف ال�سمت، وجهاز هاتف ميزق االآذان.

وهذا اجلار متلبد احل�س، عنيد ال يلني ملن يطلب منه غ�س �سوته، واإمنا 
يزداد �سخبه. اإنه متدين فيما عدا اإيذاء جاره بجلبته، وهو مننت، ثاٍو دائمًا يف 
يتلقون  لنزهة، وله �سبيان كثريون ميلأون االأزقة وفيها  م�سكنه ال يكاد يربحه 
من�ساأ  منزله  كاأن  حتى  بيته  يف  اأ�سده  على  دائمًا  دائراً  اخل�سام  وجتد  تربيتهم، 

احلرب ومنبتها:

الثقيل  كاأمنوذج  الثقلء  النجفيُّ  بها  اأملَّ  التي  االجتماعية  النماذج  ومن 
)اأعذب  يكت�سب  الوداع  عند  اأن �سوته  منه  ت�سايق جلي�سه  يبلغ  الذي  املوؤذي 
املزعج  الثقيل  واأمنوذج  �سلِم حبيب()50(،  من  )اأحلى  وداعه  ويكون  نغمة(، 
م�ستيقظًا ب�سياحه املجلجل، ونائمًا ب�سخريه)51(، واأمنوذج الثقيل الذي ي�سيء 
اإليك فت�سعد الإ�ساءته اأمًل يف اأن حتمله على جتنب لقائك حياًء فت�سرتيح منه، لكن 

اأملك يخيب، فل يغيب عنك حياًء واإال اإدراكًا لكرهك لقاءه:

ي�سكت ل  ٌي(  و)راديِ ي�سيح،  دي���ك 
��ُت ي��خ��فيِ ل  ���س��وت��ه  ب��ه��م�����سٍ  ح��ت��ى 
���تَّ���ُت تمَ���فمَ م��ن��ه  الآذان  ت����رى  ح��ت��ى 
ُت ي�����س��وِّ ح���ن  الأ����س���م���اع  ي��زع��ج  اإذ 
م����لء الأن�������وف، ول��ل��ه��ن��اءيِ م�����س��تِّ��ُت
مي�����س��ي وي�����س��ب��ح ف���ي���ه ث����م يُ���بمَ���يِّ���ُت
م���يِّ���ُت وذوٌق  ط�����رق  اأ����س���ت���اذه���م 
وتنبُُت)49( ��ن��اه  فيِ يف  ت��ول��د  ف��احل��رب 

واح������ذر ج������وارك ل��ل��ف��ق��ر ف��ع��ن��ده
الف�سا ه���ّز  جللي�سه  ح��ك��ى  واإذا 
»ت��ل��ق��ون��ه« ل��اأب��ع��دي��ن ���س��ي��اُح��ه
ن���اً« ال��دي��ك ي��دع��وه ال��ف��ق��ر »م���وؤذِّ
وري��ح��ه ال���ط���ري���ق  م�����لُء  اأولده 
ٍه ل���تمَ���نمَ���زُّ ب��ي��ت��ه  ي����ب����ارُح  اإن  م����ا 
��ه، ه��مِّ غ���اي���ُة  الأولدمَ  اإن���ت���اُج���ه 
هيِ داريِ يف  م���ق���ام���ًة  احل������روب  جت���د 

وجهي ع��ن  فيبعد  مني  ي  ي�ستمَحيِ لكي 
كرهي)52( ول  ح��ي��اُه  عني  ه  يُْق�سيِ فلم 

راأي������ُت اإ�����س����اءاتيِ ال��ل��ئ��ي��م ت�����رسن
وك���م م��ن ل��ئ��ي��ٍم ���س��اءن ث��م ج��اءن
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نب�سات  )يحمل  الذي  �سعره  ديوان  اإىل  يده  ميدُّ  لثقيل  �سورة  وير�سم 
ة  فوؤاده( في�سعد ال�ساعر ظانًا اأنه اإمنا يريد ابتياعه، لكنه يطفق يقراأه قراءة مك�رسِّ
لوزنه واإيقاع لفظه تك�سرياً موجعًا، وغري مكتٍف بهذا ياأخذ يف اإبداء اعرتا�ساته 
ٌ ب�سمًة م�سطنعًة، ومبديًا االإذعان وهو يكاد  عليه، وال�ساعر كامت نف�سه، مقت�رسِ

يتميز من الغيظ)53(.

له  ت�سبيهات  في�رسد  كاريكاتوريًا،  ت�سويراً  الثقل  هائل  ثقيًل  وي�سور 
اأر�ٍس ال  اأ�سقاٍم يف  وقلع �رس�س، وهجمة  اأوجاع،  فهو »�سدمة  فريدة  عديدة 
ْندان  و�سِ �سمطاَء،  ومراآُة  كنا�ٍس،  وقفُة  روح،  وطاحونة  دواء،  وال  بها  طبيب 
ديَّان،  ومطلع  ياأ�س،  ودنيا   ، همٍّ وكوُن  َكّل�س،  وَغربُة  ام،  فحَّ وخمزن  نحا�س، 
ونكبة اإفل�س، وطلعة تابوت على موكب عر�س« ووجوده يقطع االآهة فل تتم، 
ويقطع االأنفا�س، ولو كان �رسابًا لكان �رسابًا قبيحًا قبيحة يقيئها �ساربه، ال يك�رسه 

حتى الفاأ�س بل هو من ثقله يك�رسها، ولو ُجرَّ باأمرا�ِس حديٍد لتقطعت)54(.

ويف انفجارٍة اأخرى انربى النجفي يرجم ثقيًل اأف�سد عليه ب�سياحه ذات 
�سباح متعته باالإ�سغاء اإىل تغريد بلبل، رجمًا كاأنه بقنابل:

���ليِ ف��ا���س��م��ْت وق����م وت���رحَّ

ي���ا اأث����ق����ُل اب�����ُن الأث���ق���ليِ

ي�����ا ه������مَّ ل����ي����ٍل األْ�����يمَ�����ليِ

الأرج������ليِ يف  ����س���وك���ًة  ي���ا 

مَ����ْق����تمَ����ليِ امل يف  �����رسب����ًة  ي����ا 

��ليِ امل��خ��جيِ ال���ك���ام  ذا  ي���ا 

الأوليِ ال��ث��ق��ي��ل  اب����ن  ي���ا 

���ليِ ي���ا اب�����نمَ ال����وب����اءيِ املُ���ْق���بيِ

���ليِ �������ْدبمَ ع�����اٍم ُمْ���حيِ ي���ا جمَ

البلبل ���س��وتمَ  �سو�ْستمَ 
لنا ق���ل  ي��زي��ح��ك  م�����اذا 
ت��ن��ج��ل��ي ل  غ����م����ًة  ي����ا 
��ل ��هيِ ب املُ�����سْ ي��ا م��ث��لمَ ����رسُ

��ليِ امل��ف�����سيِ ي���ا وخ�����زًة يف 

ي�����س��األيِ مل  م���ن  اأجم���ي���بمَ 
تعقل مل  اأم  اأع���ق���ل���ت 

ليِ ي��ا اب���ن ال���ب���اءيِ املُ���ْن���زمَ
الأ���س��ف��ل ي��ا ع��ائ�����س��اً يف 
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٭٭٭٭٭

عدم  على  داّل  ال�سن  يف  املتقدمات  بالن�ساء  �سلته  يف  راأي  وللنجفي 
الفتيات عنه، واأخذ يعذلهن على  اإعرا�س  قبولهن، فت�سورهن م�سوؤوالت عن 
اأمٍر هن منه بريئات. فقد �سور عجوزاً �ساغبة جاءته جتّر اخلطى، وتردد االأنني، 
ت�سكو االأمل والعوز، وتطلب ما ترد به غائلة ال�سغب، فما كان منه اإال اأن جبهها 
اإيلَّ الأ�سفي  تاأت  اإنك مل  �سبابًا ون�رسة؟  اإهاِبِك  مْلَء  اإْذ كنِت  اأنِت  اأين  بالقول: 
بقربك فوؤادي من اأ�ساه، كما مل تاأت اإيلَّ اأية فتاة لتخمد اأوار نار �سوقي، اإنك 
كنِت واأنت فتيٌَّة تتناءين عني، وال ترقِّني ملعاناتي، وجتودين بو�سلك على �سواي، 
رك، اأَفَل�سُت االآن  ًة ال�سري فاإن كنُت على قدر من دمامة ينفِّ وملا كربِت جئِتني ُمَغذَّ
اأنا  اأما  ليُهبُّوا لعوِنك.  اأكرث دمامة؟ فلتم�ِس اإىل عا�سقيك الذين اجتنوا و�سلك 
فلبد اأن تغ�سبي وت�ستميني اإذا مل اأُجْد لِك بعطاء. لكنك اعتدت التدليل على 

ع�ساِقك فاأتيِت متثِّلني ذلك الدور.

امل���اأك���ليِ يف  ُم���ْف���رط���اً  ي���ا 

ي�����ا ع������رة امل�����س��ت��ع��ج��ليِ

��ليِ م��ع�����سيِ داٍء  ���ْن���ومَ  ����سيِ ي���ا 

��ليِ ��ْح��فيِ ��ت��اً ل��ل��ممَ ��كيِ ي���ا ُم�����سْ
م���ث���ل ال�������س���ع���ال امل��ع��ت��ل��ي
امل���ن���زٍل يف  وح�������س���ًة  ي����ا 

يليِ الآلم  ج����ال����ب  ي�����ا 

���ليِ ت����ه����ذي ب�������دون حم�������سَّ

ب������خ������وارك امل���ت���اأ����س���ليِ
يا اأفعلمَ بن الأفعل)55(

ي���ا تمَ���ْن���بمَ���لمَ ب����نمَ ال��ت��ن��ب��ل
مت��ت��ل��ي ل  ًة  ُه�����������وًَّ ي����ا 
و���س��ط ال��ط��ري��ق امل��وح��ل
����ل ي����ا خ���ي���ب���ةمَ امل����ت����اأمِّ

��ع��ليِ م��ث��ل ال���زك���ام املُ�����سْ
������ل مَمِّ ي����ا ل���ي���ل���ةمَ املُ������رمَ
ي���ا ح��ن��ظ��لمَ ب���ن احل��ن��ظ��ل
���ل حت���ك���ي ب������دون ت���اأمُّ
بلبلي ع���ن  األ��ه��ي��ت��ن��ي 
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بع�س امل�سامني كجودها بجمالها على  املنوال مكرراً  وي�سري على هذا 
ج�سدها  اإذ  لغريه  فهي  املفل�سني،  اإىل  مالت  منه  اأفل�ست  فلما  اجلمال،  اأهل 

�سحيح، وله، وهي �سيخة �سقيمة.. ويعجب:

وي�سور مرة اأخرى جتربة له مع عجوز هرمة، جاءته )تتقاذفها ال�سنون( 
لها،  �سكون  �سكون، وال  له  املوت  الأن  املوت،  من  �رس  بل هي  املوت  فكاأنها 
وهي على قبحها، تتغنج، واأْثِقل بغنج القبيحة! وهي تلقي عليه االأوامر الكثرية 
اأوامرها  لتلبية  ين�ساع  اأن  اإال  اأمر فما يكون منه  اأال يرد لها  لتعودها يف �سبابها 
مكرهًا، وقد لطخت وجهها بغطاء �سميك من طلٍء كان له كالقرب، وهو قرب 
اأو  ابتكار فكرة،  يقَو على  اإذا زارته كدرت �سفو مزاجه فلم  ُيْخِف قبحه.  مل 
�سوغ جملة، فما اإن تبارحه حتى ُي�سِمَح له طبعه الفني. بوجودها جتتمع عليه 

االأ�سجان، وتزداد وحدته)57(.

٭٭٭٭٭
ويبدو اأنه كان تعي�س اجَلّد كثرياً ما يواجه ما ي�ستاء له، وقد �سكا من موت 

حظه:

٭٭٭٭٭

و�رسب ب�سهم وافر يف نقد ال�سيا�سة واأهلها فهي )كالزئبق الرجراج()59( 
ال تعرف قوانينها ثباتًا. و�سكا من الظلم ال�سائد يف وطنه، ودعا هارون الر�سيد 
اإىل اأن يهب من مرقده لريى ما اآل اإليه حال العراق من جهل وظلم، وف�سو نفاق، 
وفقر، وتخلف، وا�ستعماٍر طامع يف خرياته)60(. و�سجل ما يلقاه ال�سعب من 
ال�سيا�سيني من قمع حتى خر�س، فال�سمت للحر كاحلب�س له، واإن رام اخلروج من 

ج����دي����ر، وب���ال���و����س���ل م��ن��ه��ا ق��م��ن
�سمن)56( ط�����ّراً  ال��ع��ج��ائ��ز  ب��ح��ف��ظ 

ماتا)58( حتى  ن��ام  قد  به  ف��اإذا  ق  يفيِ فلم 

ك������اأنَّ �����س����وايمَ ب��ح��ف��ظ ال�����س��ب��اي��ا
ال�����ورى ب���اق���ي  دون  ول���ك���ن���ن���ي 

ي��ف��ي��ق اأن  ح����ظ����ي  ن����ب����ه����ت 
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حب�س ال�سمت األفى نف�سه بني حيطان احلب�س احلقيقي)61(. ودعا اإىل االإ�سلح 
وحتقيق احلرية فقد كادت االأنفا�س تخنق بالقمع والقهر وتكاثف الظلمات التي 

كلما �سع يف غيهبها �سوء نار �سورع اإىل اإطفائه:

القوم  وعلية  الزاهية،  واالألب�سة  باالأ�رسطة  الع�سكريون  خمدوعة:  واالأمة 
ناع�سون،  اأو  َثِملون  النا�س  وكاأن  والتيه،  العجب  فيها  ف�ساع  )الكرا�سي(،  بـ 
�سفاء  الروؤو�س وال  فالداء يف  العام،  املال  االأمور على  بيدهم زمام  وت�سلط من 
�سا�سة  كان  اإذا  �سعبهم  يخدعون  بلده  وال�سيا�سيون يف  عليل،  راأ�س  لبدن ذي 
الغرب يخدعون عدوهم، والنفاق �سائد بني ال�سعب وهيهات اأن يرتقي �سعب 

ي�سيع فيه النفاق:

٭٭٭٭٭
ومن يخن وطنه فلدى �ساعرنا كثري عذٍل وتعنيف له، فهو يخدم االأجانب 
امل�سلحني، وهو  لغة  يفهم  االأوطان، وهو ال  يذق خدمة  وي�رس وطنه، الأنه مل 

يخدع �سعبه متماديًا، دومنا خوف من اأن يتيقظ هذا ال�سعب يومًا خلداعه:

�������سُ ف���ل���ق���د �����س����اق ع��ل��ي��ن��ا ال���نَّ���فمَ
ف���ل���ق���د �����س����اد ع���ل���ي���ن���ا ال��غ��ل�����س
وع����ل����ى ال����غ����رب ن����ه����ار م�����س��م�����س
قب�س)62( �سم�س  ���س��وء  م��ن  ل��ن��ا  ه��ل 

وا����س���ت���م���ال���وا ك���ب���ارن���ا ب��ال��ك��را���س��ي

ن��ع��ا���سيِ اأو  ����س���ك���رة  يف  وك�����اأنَّ�����ا 
)63( النا�سيِ م���ال  ب��اأك��ل  ّ������ْت  اأحلمَ ق��د 
ال���را����س يف  وداوؤُه  ��ى  يُ�����س��فمَ ك��ي��ف 
�سيا�سي ب����ادي  يف  ال�����س��ع��ب  خ����ادع 
)64( لاإفا�سيِ ي�����س��ر  ���س��ع��ب  ف��ه��و 

ن�����س��م��ة الإ�����س����اح ه��ب��ي ن��ح��ون��ا
ه����ل ن�����رى ي����وم����اً ����س���ن���ا ح��ري��ة
مل��ع��ت ن�������اٌر  ال���������رسق  ظ������ام  يف 
ع��اج��ًا ي��ط��ف��ا  ال���ن���ار  ����س���وء  اإن 

خ���دع���وا ج��ن��دن��ا ب���زاه���ي ال��ل��ب��ا���س

ف��غ��دون��ا نمَ���ْخ���تمَ���اُل تيِ��ي��ه��اً وُع��ْج��ب��اً
زع���م���اٌء اأم����ت����ي  اأ������رسا������سمَ  اإن 
�سفاًء يمَ��ْب��غ��ي  العليل  �سعبي  ج�سم 
لكن اخل�سم  ت��خ��دع  ال��غ��رب  �سا�سة 

ل��دي��هيِ ال���ن���ف���اق  راج  ���س��ع��ب  ك���ل 
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وحتى العدو ال يثق مبن ال يثق به قومه)65(.

التم�سك  فيها  ي�سود  ال  لها  ما  ياأكل  الذي  اخلائن  حتا�سب  التي  واالأمة 
الف�ساد  من  واأمرُّ  اأدهى  النف�سي  والف�ساد  القومي.  واخللق  الطيب،  بال�سلوك 

احل�سي:

ودعا اإىل برت الع�سو الفا�سد يف الكيان اجلمعيِّ كما يبرت الع�سو الفا�سد من 

حق  يف  االأغنياء  ميار�سه  جور  من  جمتمعه  يف  ما  على  النجفّي  ويحمل 
الفقراء، فكثري من اأولئك اإمنا يعي�سون ب�سبب ما يقا�سيه كثري من هوؤالء من �سوء 
حال و�سغب، وتعمر ديارهم خلراب ديار الفقراء، وما اأكرث الق�سور التي بنيت 
فوق جماجم البائ�سني! وكم من جاٍن ثماراً مل يتعب يف غر�س �سجرها، وغار�ٍس 

مل يْجِن ثمراً!:

والظلم قد عمَّ الدنيا فنّكد حياة ال�ساعر فطفق ي�ساأل اهلل �سوؤااًل ال يخلو 

اجل�سد، واإىل ا�ستبعاد ذوي الغايات الذاتية الرديئة عن تويل املنا�سب اخلطرية، 
الف�ساد  على  ى  وُيْق�سَ االأمة،  حال  لي�سلح  جيداً)67(،  ترى  ال  الرمداء  فالعني 

فيها.

اأما من يبلغون منازل فيتيهون بها، فل قيمة لهم كالغبار �سئيل النفع واإن 
بلغ االأعايل:

٭٭٭٭٭

؟ ال�����س��ك��رانيِ ���س��ح��وةمَ  ْر  حُت������اذيِ  ْ ملمَ اأومَ

رغاما)68( اإل  ال�����س��م��ا  ب��ل��غ��وا  واإن 

ُع����م����رْت دي�����ار م���ن خ������رابيِ دي����اريِ

بُْرهًة ��كمَ  خ��داعيِ يف  ْعبمَك  �سمَ اأ�ْسكْرتمَ 

��ْل��ُه��م ف��ه��م ع����ايل ال��غ��ب��ار ف���ا تمَ��خمَ

ك��م ع��ا���س ق��وم م��ن ط��وى ق���وٍم وكم

اأم����������ٍة ي�����رق�����ى ب����ه����ا امل��خ��ت��ل�����س
الدن�س)66( ي��ب��ق��ى  ال��ن��ف�����س  وب��ث��وب 

يف الأخ������اق  ت��رت��ق��ي  اأن  ت����رم  ل 
الفتى ث��وب  ع��ن  الأو����س���اخ  ��ل  تُ��ْغ�����سمَ
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اإلهـي، الظلم، اأو فلُتـْعِم عيـون النا�س حتى  اإذ يقـول: ارفـع،  من تعـدٍّ وجـهل 
ال تراه)70(.

وينادي ال�ساعر العدل املفقود عله يعود، فقد كرثت مناداة املظلومني اإياه 
فلم يجبهم، واأقيمت حماكم با�سمه، لكنه �سنق على بابها، فُقتل كما ُقتل اأبرياء 
ُكرْث، ويدعوه اإىل العودة اإىل الغاب فحريٌّ به اأن يجد الوحو�س تتقبله اإذا رف�سه 
الب�رس املتحرون الذين لهم يف كل يوم معيار للعدل جديد حتتار يف فهمه العقول، 
بحيث تتقلب املقايي�س بح�سب اأهواء ذوي امل�سالح االأقوياء فيدعى العدل يومًا 

َجْوراً، ويومًا يدعى اجلور عداًل:

اأغرى  بنف�سه كما  الظامل  اأغرى  الذي  هو  املظلوم  اأن  ال�ساعر  يدرك  ثم 

�سعف الغنم الذئب بها، والتذمر وال�سكاة ال تاأتي بالعدل واإمنا تاأتي به القوة: 

ومن اأفدح األوان الظلم التي نقمها ال�ساعر ا�ستعباد ذوي االأدمي االأ�سود 

اإليها  يعزو  التي  ال�سم�س  فيتمنى على  منهم،  االأبي�س  االأدمي  يد  النا�س على  من 

ولمَ�����������ُربَّ ن����ه����ٍر ب����امل����دام����ع ج����اريِ
)69( اأثماريِ م��ن  يمَ��ْج��نيِ  مل  غ��ار���سٍ  م��ن 

ن����������ادوك ده����������راً وم�������ا ���س��م��ع��ت��ا
���ق���ت���ا! ���نيِ ل����ك����ْن ع���ل���ى ب���اب���ه���ا ����سُ
�����ل�����وا م���ث���ل���م���ا ُق���ت���ْل���ت���ا ق�����د ُق�����تيِ
م���ت���ا ع���ط���ف���اً م����ن املُ����������ْدنيِ ق����د ُح���ريِ
�����ْرت�����ا هيِ وحيِ ������ْرن������ا ب����ت����ف���������س����ريِ حيِ
وال����ظ����ل����ُم ع�������دًل، ف���ه���ل ف��ه��م��ت��ا؟
ْنتا؟)71( ُجنيِ م���ا  ل��ل��ي��وم  ف��ك��ي��ف 

اأذنيِ ب��ا  ال��دن��ي��ا  يف  اأ���س��ب��ح  ف��ال��ع��دل 

يكنيِ مل  ال�سعفمَ  ليت  لل�سعف  فالِّذْئب 

مبتنًى ب��اجل��م��اج��م  ق�����رٍس  فمَ����لمَ����ُربَّ 
ي��غ��ر���س، وك��م ومل  ث��م��راً  ك��م جم���ٍن 

������دُل اأي�����ن اأن���ت���ا؟ ي���ا ع�����دُل ي���ا عمَ
حم����اك����ُم ال����ع����دل ك����م اأق���ي���م���ت!
ع���ل���ي���ك اأب�����ك�����ي ك�����اأب�����ري�����اٍء
ارج�����ع اإل�����ى ال���غ���اب ع����لَّ تمَ��ْل��قمَ��ى
ع�����دٍل ق����ي����ا�����سُ  ي�������وٍم  ك�����ل  يف 

ال����ع����دُل ب���الأم�������سيِ ����س���ار ظ��ل��م��اً
���ٍم بيِ���ا����سْ دع������وك  ي������وٍم  ك����ل  يف 

لُظباً وا�سُكه  �سيماً  للعدل  تمَ�ْسك  ل 
لها الفاة  ذئب  دعا  اخل��راف  ْعُف  �سمَ
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ال�سود  فلعل  ت�سود،  حتى  البي�س  وجوه  ت�سفع  اأن  ال�سود  األوان  �سواد  �سبب 
ي�ستعبدونهم كما ا�ستعبدوهم:

٭٭٭٭٭
ومن الظلم ال�سائد يف املجتمع ما يقع على الفلح الذي ينعته ال�ساعر وما 
يقا�سيه من عنت وعناء: يغدو خمي�سًا ويروح خمي�سًا، ويف كل من فوؤاده ويده 
ذو  بيت  �سمعة،  وال  قنديل  فل  االإظلم،  دام�س  بيته، كدهره،  عميقة،  جراح 
�سقف واه يف�سده املطر القليل، وكوخه �سغري يطري به الهواء الرخاء، تراكمت 
عليه الديون حتى اأرهقت كاهله. وجهه املغ�سن، وجبينه امل�سطر كاأمنا يكتبان 

على االألواح ق�سة معاناته و�سقائه.

ُتزيِّن  لكنها الآلئ  ًل قطرات كاللآلئ،  يت�سبب عرقه طوال عمره م�سكِّ
اأو�سحة اإمنا يتحلى بها االأثرياء دونه.

وال  دفعها  على  يقوى  وكيف  بها،  له  طاقة  ال  �ستى  مطامع  �سحية  اإنه 
يوؤثر يف  ما  اإال  فيهم  يوؤثر  له �سوى �سياحه؟ واأ�سحابها جفاة غلظ ال  �سلح 
االأحجار، وهم يف �سغل �ساغل عن �سوؤونه بالت�سارع على ا�ستعباده، وا�ستلب 
حقه، وتدور بينهم اأقداح ال�رساب انت�ساء بالهيمنة عليه، بينا ال ميلك اإال دمَعُه 

ليملأ به قدحه:

البائ�س الذي يعانيه الفلح على احلكام  وينحى باللئمة يف علة احلال 
اأج�ساد هامدة، وذلك  اأو  القرى يف نظرهم )خ�سب م�سندة(  اأهل  الذين كاأن 
للبون الكبري بني الفئتني فئة متاأملة، وفئة رافهة ت�سمع اأنني املتوجعني فتنفي اأن 
يكون �سببه بوؤ�س حالهم، على اأن �سظف عي�سهم باٍد لكل ذي عينني واإمنا ينكره 

املت�سلطون املكابرون:

ب�����احلمَ�����رِّ اآب����������اًء ل���ه���م وج�������دودا
عبيداً)72( ل��ل��زن��وج  ي���وم���اً  ي���غ���دون 

لتُحرقي ال��وج��وه  بي�س  على  لُ��وح��ي 

غ��داً وجوهُهم  دَّت  ��ومَ ���سْ اإذا  فع�سى 

مُتْ�����اأْ ب��غ��ر دم���وع���ك الأق��������داُح)73( ومل ب��ي��ن��ه��ُم  الأق�������داح  دارت  ك���م 
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ثم يتوجه ال�ساعر بخطابه اإىل الريف موؤكداً اأن م�سكلت كثرية متنوعة 
ت�ستع�سي على احلل )لعدم رغبة احلكام اجلائرين يف اإيجاد حلول ناجعة لها(.. 

يجني  ما ال  يغر�س  اإنه  اإذ  الغر�س  ممار�سة  الكف عن  اإىل  الفلح  ويدعو 
النا�سجة حمرمٌة عليه حلٌل  فالثمار  ال�سقاء،  اإال  اإنه ال يجني من كدحه  ثمره، 
للأقوياء املبتزين لثمار جهده، حتى كره احلقول، فلم يعد يبتهج بعطر �سذاها، 

ب النخل رماحًا و�سلحًا: بل بات يخال ُع�سُ

والفلح ال يذوق طعم الراحة اإال حني يعتلُّ ل�سدة حبه العمل واإخل�سه 
فيه؛ ولبوؤ�سه علل تف�سح االأثرياء، لكن هيهات اأن ميكنه البوح بها!

وي�ستثري ال�ساعر الفلح للكلم م�ستبطئًا اإقدامه عليه حتى كاأنه به خر�سًا، 
اأو يف ل�سانه عجمًة، واإن كانت األ�سنة الطغاة ال تتوقف عن الكلم: 

ولكن، ال غرو، ففي هذه احلياة ين�سّب الَعْذُل كلُّ الَعْذِل على الفقري اإن 
اأخطاأ، اأما الغنّي فل لوم ياأتيه وال ترثيب، فخطوؤه م�سفوح عنه:

اأرواح ول  اأج���������س����اٌد  ثمَ������مَّ  اأن 
ي�����س��ك��و ال����ع����ذاب و����س���ام���ع م��رت��اح
اأف���ي���ن���ك���رون احل�����ق وه�����و ������رساح؟

دع������ه ف��������اإن ث�����م�����اره الأت�����������راُح
ل���ل���غ���ار����س���ن، ول����ل����ق����ويِّ م���ب���اُح
ُا ال����ف����واُح ���ك ن���������رسْ ي���ه���ت���اج اأن�������سمَ
���نَّ���ٌة و���س��ف��اح ���س��ع��ف ال��ن��خ��ي��ل اأ����سيِ

ت�����راح ال�������س���ق���ام  اأي���������ام  غ�����ر  يف 
ي��ب��اح ال����ب����اد  يف  �������رسك  اأن  ل����و 
�����س��اح فيِ ال���ط���غ���اة  ���نمَ���ة  األْ�������سيِ واإلممَ 

الُقرى على  احلاكمون  ال��ولة  ح�سب 
ك��ي��ف ال��ت��ف��اه��م ب���ن ذي���ن���ك: ن��ائ��ح
حمدق بك  ال��ذي  البوؤ�س  اأن��ك��روا  قد 

نفعه ���ل  امل���وؤمِّ ال�����س��ج��ر  غ���ار����س  ي���ا 
ٌم اق���ل���ع���ه ف��ال��ث��م��ر ال���ل���ذي���ذ حم�����رَّ
فما اأ���س��ى  احل��ق��ول  ت��ورث��ك  اأ�سبحت 
ت���رت���اع م���ن م�����راآي ال��ن��خ��ي��ل ك��اأمن��ا

تكن ومل  ب��ال��ع��ن��اء  ح��ي��ات��ك  تق�سي 
الغنى ل���ذوي  ف��ا���س��ٌح  ببوؤ�سك  ���رسٌّ 
ح��ت��ام، ي��ا ه����ذا، ل�����س��ان��ك األ��ك��ٌن؟

اأم������ا ال�����ق�����ويُّ ف���م���ا ع��ل��ي��ه ج��ن��اح اعتدى اإن  ال�سعيف  على  اجُلنمَاح  ُكلُّ 
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اغتالها �سقر  الريا�س  فطريه يف  الفلح:  ل�سقاء  ر�سم �سور موحية  وياأخذ يف 
املغردة  وبلبله  االأ�سواك،  خنقته  وورده  التم�ساح،  ازدردها  و�سمكه  العدّو، 

هجرْتُه:

املاء  ي�رسبون خل  ما  الريف  �ساكنو  يجد  ال  كيف  م�ستنكراً:  وي�ستفهم 
َن االآجَن الكدر، بينا يرتوي حكامهم خمراً: االآ�سِ

َّاُح هيِ ال���������رسُّ يمَ���ْع���يمَ���ى ب���ح���لِّ رم��������وزيِ
وع�����دا ع��ل��ى اأ���س��م��اك��ك ال��ت��م�����س��اح 
اُح ���دَّ ظ���ل���م���اً، وف�����رَّ ال��ب��ل��ب��ل ال�������سَّ

���اُد احُل�������سَّ ل��ن��ف��خ��ه��ا  ى  ت�������س���دَّ اإذ 
ازدي����اد خ�سمي  ح���رق  م��ن  ول���ن���اري 
رماُد)74( ول��ل��ح�����س��ود  ��ى  ي��ب��قمَ ���س��وف 

ٌل ُم�ْسكيِ ك  بوؤ�سيِ كتابمَ  اإنَّ  ي��ُف  ريِ يا 
��دا ْو����س���ك غ��ال��ه��ا ب���اُز ال��عيِ اأط���ي���اُر رمَ
بمَ��ى ��ْت��ُه اأ����س���واُك ال��رُّ ��نمَ��قمَ ال����ورُد ق��د خمَ

��ت ت��ل��ظَّ ب���ن���اري  اأن��ف��ا���س��ه��م  اإن 
ن���اري ت����زاي����ُد  ح��رق��ه��م  يف  زاد 
ن���وٌر ال����نَّ����اريِ  م���ن  ويل  ف��ا���س��ت��ع��ْل��ن��ا 

٭٭٭٭٭
التي تنخر يف اجل�سم اجَلمعي احل�سد، ولهذا نهى اهلل  ومن �رس االأ�سقام 
تعاىل ونبيه �سلى اهلل عليه و�سلم امل�سلمني عنه، كما نهاهم عن كل م�رسٍّ بهم، 
موهن لقواهم، اأو ممزق لكلمتهم. اأما النجفي فلح�ساده منه ما يكبتهم اإذ �سخر 
من ح�سدهم الذي عِو�َس اأن ي�رسه نفعه، و�سبه نف�سه بالنار ذات اجلمر الكثري 
ُينفخ في�سطرم ويعلو �سناه، فهم يرومون التهوين من قدره، واإطفاء ذكره، فيزداد 

تاألقًا، ويزدادون احرتاقًا فُهُموداً اأو ُخُموداً:

٭٭٭٭٭
ها بني اجلن�س  والكذب هذه اخللة الذميمة امل�ست�رسية �سجل النجفي ف�سوَّ
كله، ولهذا فلو مقت الكذابني لكان عليه اأن ميقت النا�س قاطبًة، بل مَلََقت حتى 

نف�سه)75(.

راُح اأم�����رك  ولةيِ  ُب  ْ و��������رسُ رنْ������ٌق،  ��كمَ اآج��ٌن ُب اأه��ليِ ْ ي��ا ري��ف م��ا لمَ��كمَ ����رسُ
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الأن  زوراً،  عدوه  يروجها  التي  واالإ�ساعات  للأقاويل  حتديه  واأبدى 
الكذب خليق باأن يزدرى الأنه واإن انطلى على النا�س حينًا �رسعان ما يكذبه فعل 

ال�ساعر امل�سيب:

٭٭٭٭٭
ًا على  َي مم�سّ َي ال�ساعر النجفي على اختفاء العدل بني النا�س اأ�سِ وكما اأ�سِ
اختفاء الوفاء تلك ال�سجية النبيلة التي ت�سمو باالإن�سان عاليًا. اإن �ساعرنا ق�سى 
ما انق�سى من عمره قبل قوله هذا الن�س الوجيز وهو يطلب الوفاء يف كل مكان 

دومنا طائل:

٭٭٭٭٭
وعلى  باالأ�رسحة،  كالتربك  ال�رسك  االإ�سلمي  املجتمع  يف  وي�ست�رسي 
التحرر من هذا  فاإن  الع�رس  ن�سبيًا يف هذا  والعلمي  الديني  الوعي  انت�سار  رغم 
االنحراف العقدي اجلليل اخلطر ملا يتحقق بعد فما برحت االأ�رسحة يف كثري 
من البلد االإ�سلمية ُيتربك بها ؛ وحول ذلك ت�ساءل ال�ساعر النجفي كيف ترّجى 
نفعًا وال �رساً، وال  الأنف�سهم  ميلكون  ]ال  اأموات  اإىل  بالعبادة  يتوجه  ممن  حياٌة 

ميلكون موتًا وال حياًة وال ن�رساً[:

٭٭٭٭٭
وحمل النجفي على التقليد، وعده اأ�رساً، ولهذا ادعى اأن ال تقليد ب�سعره، 

فكل بيت بكر املعنى)79(. والتقليد موٌت الأن املقلِّد يفنى فيمن يقّلد:

فمَ����ُرح����ُت م����زدري����اً ب��ال��ق��ي��ل وال���ق���ال
ال)76( قوَّ ك���لَّ  ف��ع��ل��ي  ُب  ي���ك���ذِّ غ����داً 

واأط��������وف الأم���������س����ار والأح����ي����اء
الوفاء؟)77( ي�سمى  �سيئاً  راأي��ت��م  ه��ل 

ت��ن��اه�����س��ت��ن��ي اإ�����س����اع����ات م��ل��ف��ق��ة
ت�سدقهم الدنيا  عيِ  دمَ يقولوا!  دعهم 

اأحت�����رى اأزل  ومل  ع���م���ري  م�����رَّ 
واأن������ادي: ي��ا اأي��ه��ا ال��ن��ا���س ق��ول��وا

الأم��������وات)78( ع���ب���ادة  يف  ���س��غ��ف��وا  ب��ق��وٍم احل���ي���اة  روح  ت�����رسي  ك��ي��ف 
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وي�رسب مثااًل بالنبات الذي ال يقلد غريه، ويجادل باأن العقل اأوىل برتك 
التقليد. واإذا كان الطفل معذوراً يف التقليد فما عذر الرجل)80(؟

اأهل ال�رسق يف حماكاتهم الغربيني حماكاًة �سلبتهم  وا�ستدت حملته على 
عقولهم ور�سانتهم وعراقتهم فطفقوا يتتبعون خطى اأهل الغرب اأينما �ساروا: 

م�����س��رك خ��ل��ف ال��غ��ر حْت���يمَ اأم�����راأً ُح���ّرا فاجتنْب ت��ق��ل��ده،  اإن  تفنى،  ب��غ��رك 

موجود اأن��ت  وم��ا  م��وج��وداً  ُب  فمَ�تُْح�سمَ
مفقود ور����س���دك  م��وج��ود  ف�سحقك 
ت�سهيد)81( الليل  يف  للتقليد  ويعروك 

ميِ دمَ ل���ون  ال��ع�����رس  ن���ور  ي�سبغ  راح  اإن 

��ميِ ليِ��اأجمَ ال��وح�����س  مثل  ب��اخُل��ل��ق  وع���دت 
م���اذا اع���ت���ذارك ب��ع��د ال��ع��ل��م واحل��ك��م؟
ف��اجل��ه��ل ي��خ��ج��ل ح��ق��اً ل��و اإل��ي��ك مُنيِ��ي

��ميِ ف��اأ���س��ب��ح اجل��ه��ل ي��رم��ي ال��ع��ل��م ب��ال��تُّ��همَ

، غ����رك دائ���ب���اً ت��ق��ل��د، ي���ا ����رسق���يُّ
ال��ت��ق��ل��ي��د ع��ق��ل��ك كله ل��ق��د ���س��ل��ب 
اأك����ل و�����رسب وم��ل��ب�����ٍس ت��ق��ل��د يف 

��ل��م ب��ع�����رس ن���ور اأف�����دى اأع�������رس ال��ظُّ
اأج��ٍم من  اجلهد  بعد  عقل  يا  خرجت 

مفر�ساً ال��غ��اب��ات  يف  ع���ذرك  اجل��ه��ل 

معتدياً العلم  وجه  غرب  يا   ، �سودتمَ
دٍم ثوب  العلم  دنيا  غرب،  يا  األب�ست، 

٭٭٭٭٭
ويف تف�سري لكلمة ال�ساعر كبلنج ال�سهرية: »ال�رسق �رسق والغرب غرب 
العربية)82(  واحل�سارة  الغربية  احل�سارة  بني  يوازن  �ساعرنا  طفق  يلتقيا(  ولن 
موؤكداً اأنه اإن كان هذا الع�رس الذي رخ�ست فيه دماء الب�رس ع�رس نور فاإن الظلم 
خلري منه، واإن ال�سلوك الغربي مت�سم بوح�سية �سديدة، وال عذر الأهل الغرب يف 
د( الغرب )وجه(  هذا اإن كان ثمة من عذر للمتوح�سني َقَطَنة الغابات. وقد )�سوَّ
العلم بحيث اأم�سى حتى اجلهل ياأنف من اأن تعزى اإليه حماقات الغرب، و�سار 

يتهم )العلم( مبا األ�سقه به الغربيون من اأ�سياء تنايف حقيقته فقد لوثوه بالدم:

ففي حني قدم ال�رسق للدنيا االأديان ال�سماوية وثمار العقول احلكيمة، 
جاء الغرب اإىل ال�رسق مبتزاً خرياته وممت�سًا موارده. وقد اأ�ساء الغرب ا�ستخدام 
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ما اأتيح له من حرية كالوح�س ال ي�سلح له اإال التكبيل بالقيود. واإذا كان ال�رسق 
حاول تهذيب االإن�سان فقد جّمده الغرب وجعله عبداً للمادة:

��ميِ وج��ئ��تمَ ل��ل�����رسق ب��ا���س��ت��ع��م��ارك ال��نَّ��هيِ

والُلجميِ القيد  لغر  ل�ست  وح�����س،  ي��ا 
كال�سنم الإن�����س��ان  ��ر  ح��جَّ ق��د  وال��غ��رب 

ب ال����ظ����نَّ م���ن���ه زل������ُة ال���ق���دم ف����ك����ذَّ
ال�سنم ع��اب��د  ي��ا  ب��ل  امل����ال،  ع��اب��د  ي��ا 

���ميِ خيِ ال���ومَ امل�ستنقع  يف  امل����اء  وي��ف�����س��د 

���ميِ ي��ح��ي��ا ك����اآلت����ه ب���ال���غ���از وال���ف���حمَ
فم ك���ل  الآلت  ج��ل��ب��ة  واأخ���ر����س���ت 
وق���ل���ب���ه ن���اب�������س ب���ال���ن���ار واحل���م���م
ودم ظ����اه����ر  ب���ل���ح���ٍم  �����رَّ  تُ�����غمَ ف����ا 
واحل��ك��م والآداب  ال��ع��ل��م  وا���س��ي��ع��ة 

واحليِكم بالأديان  غرب  يا  جئناك،   -

اأ�����س����اأت ح���ري���ًة اأع��ط��ي��تمَ��ه��ا زم��ن��اً

لمَكاً ممَ اإن�سانه  م��ن  ح��اول  ال�����رسق   -

تقدمه يف  ظ���نّ���اً  اخل��ل��ف  اإل����ى  ع���دا 
بها ُطليت  دي��ان��اُت  اأ�سلحتك  م��ا 
�سافيًة ل��ل�����رسق  فل�سفًة  اأف�����س��دتمَ 

له ف����وؤاد  ل  ك��ي��اٌن  اإل  ال��غ��رب  وم���ا 
به الهداة  �سوت  على  ال�سجيج  غطى 

��م��اً زف�����ره م���ن دخ������اٍن ن���اف���ث ن��قمَ
له ���س��ع��ورمَ  م���ن ح��دي��د ل  اإن�����س��ان��ه 
حجٍر اإل���ى  اإن�����س��ان��اً  العلم  ح��ول  اإن 

وانطلق الغرب عاديًا لكن اإىل الوراء، تدل على ذلك اأخطاوؤه الفوادح، 
ومل ي�سلح �ساأن الدين الأن االإميان مل يدخل يف قلبه، واإمنا اأخذ بق�سوره، الأنه يعبد 
املادة، بل يعبد االأ�سنام، وال جمال يف روحه ملا ي�سلحها. وحتى فل�سفة ال�رسق 
جاءته خال�سة من ال�سوائب فاأف�سدها �ساأنها �ساأن املاء الطيِّب اإذا جاء اإىل م�ستنقع 

وخم ف�سد:

وما الغرب اإال خْلٌو من القلب، يحيا حياة باردة كما اخرتع من اآالت، 
فكاأن االإن�سان الغربي من حديد ال من حلم خللوه من احل�س االإن�ساين، واإن بدا 
اأ�سمت  االآلة  ف�سو�ساء  الباطل،  جعجعة  عليه  غلبت  لقد  ودم!  حلم  ذا  ظاهراً 
من  االأذى  األوان  ي�سدر  الغرب  اإن  �سوتها.  غري  �سوت  كل  واأ�سكت  االآذان 
دخان خانق، ونريان مهلكة. واإذا حولت احل�سارة االإن�سان اإىل كائن مادي فقد 

�ساعت العلوم واالآداب واحلكم:
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واإن ظل ج�سع الغرب على هذا املنوال فاإن ال�ساعر يخال االأر�س ت�سري 
نحو جحيم ال يطاق... وال ينبغي اأن ينخدع اأحد مبا يرتاءى على الغربيني من 

اأغ�سية موحية ب�سعادة فاإمنا هي مبطنة ب�رسوب الهموم واالآالم:
ل الأر������س ب��رك��ان��اً م���ن ال��نِّ��ق��ميِ ي���ح���وِّ
والأمل ال����ه����م  ب�������س���ن���وف  ���ٌن  م���ب���طَّ

؟ ��خ��ميِ ال�����سَّ امل�سنع  غ��ر  اأخ��اط��ب  وم���ا 

��ميِ ��قمَ وال�����روح ع��اْف��تُ��ه م���ا ف��ي��ه م���ن ���سمَ

؟ ��لمَ��ميِ ب��ال��ظُّ الأن�����واُر  تلتقي  تُ���رى  وه���ل 

م�ستعًا الغرب  حر�س  بركان  دام  اإن 
�سعادته م��ن  ط����اٌء  ي��خ��دع��ْن��كمَ  ل 

م����اذا اأُوؤمَم�������ل م���ن غ����رٍب اأخ��اط��ب��ه
مفتقر ال�����رسق  ل��روح  ج�سم  ال��غ��رب 

زم��ٍن يف  ب��ال��غ��رب  يلتقي  ل  ال�����رسق 

باالإن�سان  فاإذا  االإن�سان  لتكون يف خدمة  اآالت  الغربي  العلم  لقد �سنع 
مي�سي لها خادمًا. لقد اأ�سكر العلم الغرب، وال غرو فالعلم كاخلمر يبدي حقيقة 

�ساحبه، فلو �سقيت وح�سًا خمراً لكنت �سقته اإىل قتل نف�سه:

اإن ال�رسق لن يلتقي بالغرب. فهل يجتمع النور والظلمة يف اآن واحد؟ 
وهل يلتقي احلق والباطل، اأو ياأتلف الهازم واملهزوم:

 ثم يدعو اأمة العرب اإىل حمل )ر�سالتها( فهم قد خلقوا قادة االأمم، واإىل 
اإياه للق�ساء على ال�سلوك  اأن ياأخذوا من الغرب علمًا يت�سلحون به يف حربهم 
الرديء، ودعاهم اإىل حماربة كل مقلد للغرب حمبٍِّذ ملنهجه يف احلياة وا�سفًا اإياه 
بالتبعية له تبعية اخلادم ل�سيده، ودعا اإىل االقتداء بال�سعب الياباين يف علمه وخلقه 

ك���اخل���دميِ ل������اآلت  ال���ي���وم  ب��ن��ا  اإذا 

ن����دميِ ع���ل���ى  اإل  ع��ق��ل��ه  ���س��ح��ا  ف���م���ا 

���ميِ نيِ���قمَ اأو  ف��ي��ه  ل���ب���وؤ����س  وي�����س��ت��ح��ي��ل 
ف��اخل��م��ر ذاه���ب���ة ب��ال��وح�����س ل��ل��ع��دم

لتخدمنا اآلت  ال��ع��ل��م  ك���ون  ق���د 
له خ��اق  ل  غ��رب��اً  العلم  اأ�سكر  ق��د 
�ساحبه كنه  ي��ب��دي  كاخلمر  فالعلم 
لت�سكره خمراً  ت�سقه  اإن  والوح�س 

لكن اأي اأمل يف عامل مل يبق فيه اإال امل�سانع ال�سخام مبا جت�سده من مادية 
بحتة، اإنه لعامل اأم�سِّ حاجة اإىل روح ال�رسق وقيمه، لكنه ف�سد فلم يعد للروح 

فيه مكان:
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واإقدامه، واأثنى عليه وعلى �سربه وثباته وحذره من االنخداع بزيف »احل�سارة 
عبيداً  اأ�سحوا  اأ�سحابها  بع�س...  فوق  بع�سها  ظلمات  اإال  فلي�ست  الغربية« 
اإال  ان�سياعًا ل�سهواتهم وال�سهوة قيد عبودية جد متني. وهم ال يدينون  للن�ساء 
بامل�سلحة فاملال لديهم ي�سرتي كل �سيء، ومن خلقهم الرديء ازدراء والديهم 

هم )من �سائر اخلدم( فهم َقَطَعة اأرحام وَعَقَقٌة )من الطراز االأول(:  وعدُّ

���س��واظ ال���ب���اد  ويف  ال����دخ����ان،  اإل 
الإي����ق����اظ ي�������س���ووؤه���ا  ال���نِّ���ي���ام  اإن 

ن����ار امل���ع���ارف ل��ي�����س م��ن��ه��ا ع��ن��دن��ا
��اءه��ْم فمَ�����سمَ للنهو�س  ق��وم��ي  نبهت 

التزمت  يقارب  ليكاد  حتى  املحافظة  ال�سديد  املوقف  ذلك  و�ساحب 
اإىل �سيع واأحزاب �ستى  يوؤمله من تخلف االأمة وتفرقها  ى مبا  نفثَة م�سدوٍر حرَّ
توهن االأمة، وتفتت قواها، وجتعل باأ�سها بينها �سديداً، وامتزاج التعاليم الدينية 
القيمة بتعاليم مبهرجة )ال ت�سمن وال تغني من جوع(، بل تغطي جوهر الدين 

منف�سم غ���ر  ق��ي��د  ال��ع��ب��د  و����س���ه���وة 

��ميِ ��هيِ ي ع��ل��وم ال���ع���امليِ ال��فمَ ف���امل���ال ي�������رسيِ

��ميِ حيِ وال��رَّ الأن�����س��ابيِ  �سلة  اأن��ك��روا  اإذ 

ل�سهوتهم ُع���بَّ���اداً  ��ي��د  ال��غيِ األ��ُه��وا  ق��د 
دينمَهم النفع  دي��ن  غ��ر  ت��زى  اإن  م��ا 
اخل��دم جملة  م��ن  ع��ن��ده��م  اآب���اوؤه���م 

٭٭٭٭٭
الثقايف( يحافظ  ال�ساعر على منهجه يف مقاومة )اال�ستلب  و�سرياً من 
على )الزي العربي( اإذ هو، يف راأيه، من )االأجماد( املوروثة فل يتخلى عنه اإال 

امل�ستلبون املنهزمون اأمام احل�سارة الغربية)83(.

٭٭٭٭٭
اأَُخر  الروؤية املعتزة بالرتاث يفتح عينيه يف منا�سبات  لكن �ساحب هذه 
واجلوهر،  اللباب  دون  والَعَر�س  بالق�رس  اأمته  اهتمام  فيهوله  احلال  واقع  على 
وعدم وعيها مب�سببات عللها فيبوح بوحًا قويًا م�سوراً ذلكم الواقع، برمًا بعدم 

تقبل االأمة اجلاهلة للتوعية والرتبية:
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طرف  على  بل  متحرراً  اآخر  موقفًا  املوقف  هذا  �ساحب  يتخذ  النمري.  ونبعه 
ي�سهده من جمود وتاأخر  ما  املحافظ، وقد حمله عليه فرط  نقي�س من موقفه 
حتى كاد يقنط فتمنى قيام ال�ساعة لُيْق�سى على اجلميع، فقد ُبحَّ �سوت الداعي 

اإىل التحرك والت�سلح بالعلم والتطور فلم ياأَبْه به اآِبٌه:
)84( جامعيِ ح�رٍس  ي��وم  م��ن  فهل  يمَعاً،  �سيِ

���ْت وم����ا م���ن ���س��ام��عيِ اأ����س���وات���ن���ا بُ���حَّ

اأ����س���ف���اً حل����قٍّ ب���ال���زخ���ارف ���س��ائ��عيِ

ال��ن��ا���س م��ات��ت روح���ه���م ف��ت��ف��رق��وا
فذي �ساعدنا  اإ���رساف��ي��ل«  »���س��ور  ي��ا 
ال���دي���ان���ة ���س��اع يف ع��ادات��ن��ا لُ����بَّ 

ثم ي�رسع مرة اأخرى يف املوازنة بني ال�رسق والغرب، لكن يف هذه املرة 
تْرَجح كفة الغرب، ففي ال�رسق اأكدا�س خرافات وخزعبلت، وتخلف �سحي، 
بل تخلف عام. ويتمنى اأن تكت�سح ريح عا�سف تهب من الغرب تلك االأوهام! 
واأن يدر�س الطب احلديث ع�سى اأن ي�ستطيع مداواة اأدواء اأمته. اإن ال�رسق يزحف 
كاملُقَعد يف زقاق �سيق بينما يحلِّق الغرب يف اأجواز االأجواء الف�ساح! وال�رسق 
ه املرتدي وينوح، بينا يبتهج الغرب غري حافل مبا يجابهه من  مكتئب يندب َجدَّ

�رسوف الدهر:
ب���زواب���ع يل  ال����غ����رب  ري�����ح  اأجت�������ود 
اآت������ي ل���ق���وم���ي ب�����ال�����دواء ال���ن���اج���ع؟
وال���غ���رب ح��ل��ق يف ال��ف�����س��اء ال��وا���س��ع
وال�������رسق ي��ن��دب ك��احل��م��ام ال�����س��اج��ع

بلدتي ����س���وارع  يف  وه���م  اأك���دا����س 
اأدر���س��ه ع�سى ال��غ��رب  ب��ط��بِّ  م��ن يل 
�سيق زق����اق  يف  ي��زح��ف  ال�������رسق 
ده��ره م��ن  ه��ازئ��اً  ي�سحك  ال��غ��رب 

ويتمنى على الغرب الذي قرب البعيد بو�سائل التقنية اأن يقرب الفجوة 
بينه وبني ال�رسق باأن ياأخذ بيده ليلحق بركبه لعله يعي من �سباته الذي ال يفيق منه 

يف راأد ال�سحى، بينما يظل الغرب مفتوح العينني طوال الليل:

القدمي ما يكفي  النهو�س والتطور ممن يرون يف  ويحمل على مقاومي 

ب��ن��ا اإل���ي���ك ب���ذا ال��ط��ري��ق ال�����س��ا���س��ع؟
بهاجع ل��ي�����س  ال��ل��ي��ل  ط���ول  وال���غ���رب 

تقّر ف��ه��ل  ال��ب��ع��ي��د  ق��رب��ت  ي��ا غ���رب 
ن��ائ��م ن���ه���ارك  ي���ا �����رسق ح��ت��ى يف 
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طائل  ال  �سعيه  باأن  احلديث  العلم  يحارب  من  ويتحدى  منهم،  جهًل  للتقدم 
من ورائه ف�سدة الظلمة ال حتول دون �سطوع نور ال�سبح؛ ويف االإمكان اإطفاء 

قنديل، لكن من ميكنه اإطفاء جنم ثاقب؟

ويلّح يف الدعوة اإىل التحرك يف طريق التقدم، و�سد من ي�سعى ل�سده، 
ثم العمل اجلدي بَجَلد وكدح لتحقيقه الأنه ال يتاأتى ملن ال يِجّد يف طلبه كالقمح 

ال يناله من مل يزرع:
ت��ب��غ��ي ال�����س��ب��اق ع��ل��ى ه��ج��ن ظ��ال��ع
ط��ال��ع؟ ���س��ب��ٍح  دون  ل��ي��ل��ك  اأي���ح���ول 
! ه��ي��ه��ات ت��ط��ف��ُئ ن����ورمَ جن����ٍم ���س��اط��عيِ
رادع؟ م���ن  ج��ه��ل��ك��م  ع���ن  ف��ي��ك��م  ه���ل 
بالزارع)85( يكن  ومل  احل�����س��اد  يبغي 

ي����ا م����ن ي������روم ���س��ب��اق��ن��ا ب��ق��دمي��ه
بجهله ال���ع���ل���وم  ن����ور  م���ان���ع���اً  ي���ا 
ي���ا م��ط��ف��ئ امل�����س��ب��اح خ��ي��ف��ة ن���وره
ي���ا رادع������ن ع���ن ال��ت��ق��دم ق��وم��ه��م
له ي�سعى  اأن  ب���دون  ال��رق��يِّ  ب��اغ��ي 

اأحدهما حمافظًا واالآخر متحرراً،  النجفي، واإن بدا  اأن موقفي  والواقع 
ينادي  مبا  ينادي  اإمنا  فهو   ، متاأتٍّ بينهما  والتوفيق  متناق�سني،  وغري  من�سجمان 
اال�ستم�ساك  وجوب  من  امل�سلمني  والكتَّاب  وامل�سلحني  العلماء  جمهور  به 
بالتعاليم واملثل والقيم االإ�سلمية، ويف الوقت نف�سه وجوب االإفادة من الوجه 

امل�رسق للح�سارة الغربية، ووجوب الناأي قدر ما ميكن عن وجهها االآخر. 

٭٭٭٭٭
ومن اأجل حتقيق النه�سة حث على ن�رس التعليم املهني والفني الذي ميّكن 

البلد من تنمية نف�سها بنف�سها:

لكن جتريبه احلياة املعتمدة يف القرن الع�رسين على و�سائل التقنية متخ�س 
عن رف�س للتقنية، وا�ستياء قوي من اآثارها على االإن�سان، فقد جاءت بالتحرك 
ال�رسيع الدائم حينما وجد ب�رس، فلم تعد »العجلة من ال�سيطان«، وهذا النب�س 

اج)86( والنّ�سَّ اُد  احل������دَّ ب��ي��ن��ه��ا  م���ن  ��ْت��ي��ًة ُج فيِ ����رِّ خ���ر امل���دار����س م���ا تُ����خمَ
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ال�رسيع للحياة اأف�سى اإىل خفة التم�سك بف�سائل يبدو اأن ال�رسعة ال تلئمها. فحنَّ 
الروحية  االأمور  اأن  زعم  بل  عنها،  وفت�س  الكرمية  االأ�سلف  الأخلق  ال�ساعر 
ق�سى عليها، مثله يف ذلك مثل بع�س �سعراء املهجر االأمريكي الذين »فاجاأتهم 
�سدمة احل�سارة الغربية، واآذت حوا�سهم العجلت ودخان امل�سانع وال�سجيج، 

ووترت نفو�سهم االآلة والتعقيد والت�سابق واملادية املفرطة فا�ستوح�سوا«)87(:

واأكد اأن الهجمة ال�سناعية الغربية اأخطر على االأمم من الغزو احلربي الأن 
فيها زهاق عقولهم عو�س نفو�سهم:

االإن�سان  اأتقدم  احلديثة:  االآلية  املخرتعات  وفرة  �سهد  وقد  يت�ساءل  ثم 
بح�سوله عليها اأم تاأخر؟ لكنه يجيب باأنه قد تاأخر، ويقدم االأ�سباب التي �سوغت 
راأيه، ويفند مزاعم من قالوا بتقدم الب�رسية مع تقدمها تقنيًا، داعيًا اإىل عدم االغرتار 
اإىل  وكالدخول  النور«،  »ع�رس  احلديث  الع�رس  كت�سمية  واالأو�ساف  باملظاهر 
ع�رس الف�ساء، فما هذا »النور« املزعوم اإال ظلم يف احلقيقة، وما جدوى هذا 
وتدنت  الديني،  الوازع  فيها  ف�سعف  النفو�س  هبطت  وقد  احل�سي«  »ال�سعود 
االأخلق، واحت�رست ال�سمائر، وحتى االكت�سافات واالخرتاعات بحث فيها 
وراء  تلهث  مادية«  »ذهنية  وليد  العلمي  )التقدم(  هذا  الأن  االإن�سان عن حتفه 
َمت �سلتها بالروح والوجدان وال�سمري، وبات �سغلها ال�ساغل  املادة لهاثًا، ف�سَ
اجلور،  وتعزيز  الباطل  ن�رس  عقولها يف  اأنتجته  ما  وا�ستخدام  االأموال  تكدي�س 
اأهل احل�سارة التقنية احلديثة  اأن�سع �ساهد هو ما اجرتحه  وخنق العدل، ولدينا 

على اأر�س فل�سطني:

م�����س��ف��وح��ا ال�������س���ف���ات  اأزك�������ى  دم 
ك���ل ���س��يء ي��دع��ون��ه »روح��������ا«)88(

ن����ك����اد ب�����غ�����زوه ن���ن�������س���ى امل���غ���ول
عقول)89( ي��ق��ت��ل��ن��ا  ال���غ���زو  وه�����ذا 

ال���ك���ه���رب���اء اأع���������رس  ت���غ���رنْ���ك  ل 

غ���دا ف���ي���ه  الآلت  ي���ال���ع�������رس 
م�سى اأي����ن  الأخ������اق؟  ت��ل��ك  اأي����ن 

حتى ب�������الآلت  ال���غ���رب  غ���زان���ا 

ف������ذاك ال����غ����زو ي��ق��ت��ل��ن��ا ن��ف��و���س��اً

ل�������وراء اأم  ن�������س���ر  لأم������������اٍم 
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نعم اأثبتت ال�سناعة اأنها بلية وبيلة، لكن ال غرو فمن يتحدَّ جبار ال�سموات 
واالأر�سني ُيِذلَّه، وال مفر للإن�سان من هذه االأر�س فمنها خرج واإليها يعود ولن 

ميكنه واإن �سعد اإىل الكواكب، اأن يكون ملكًا، على ما فيه من وح�سية:

الفلة والطبيعة حتى متنى  اإىل  وقد عادى املدن وما فيها واأطال احلنني 
اأن يكون قوته نبتًا وع�سبًا كقوت ذوات االأربع ليعي�س دومنا حاجة اإىل املدن، 
وير�سم �سورة مثلى للحياة يف ال�سحراء حيث ال�سكون و�سداح الطري، وخلو 
البال من هّم الّدين والوطن وال�سكن، وحيث الب�ساطة واال�ستغناء عن اال�ست�سفاء 
اإذ تقلُّ العلل لطيب املاء والهواء.. هناك يتلقى ال�ساعر من الطبيعة درو�سًا اأجدى 
به من غري  الكلل، ويقطف منها قوتًا جتود  له  التي جلبت  من درو�س املدر�سة 
منٍّ اأو اأذى. وهو ال يريد العودة اإىل حياة املدن ملا فيه من بوؤ�س واأحزان، والأن 

��م��ا ال��ن��ف�����س غ���ر ه���ذي ال�����س��م��اء فمَ�����سمَ
ل���ل���ج���وزاء ب���ال���ع���ل���م  ����س���ع���دمت  اإن 
ب�������س���ي���اء م�����������ّوه  ظ�����������اٌم  ذا 
ح����ن م����ات����ت ����س���م���ائ���ر ال��ع��ل��م��اء
وال����ف����ن����اء دم������ارن������ا  يف  م���������رسع 
الإث�������راء ����س���وى  م���ن���ه  ي����روم����وا  مل 
ب���ال���دم���اء ي��خ��ت�����س��ب  مل  ح�����قٍّ  اأي 
ال�سهداء!)90( اأف�����س��ح  وف��ل�����س��ط��ن 

ال��ب��ل��ي��ات اأده�����ى  م���ن  ال�����س��ن��اع��ة  اإذ 
ك����ذاك ت��خ��ن��ق��ن��ا اأي�����دي ال�����س��ن��اع��ات
ال�����س��م��وات رب  ل���ه  ال����غ����رور  رب 
م�����س��ره��ا اأي���ن���م���ا ط�����ارت ل��غ��اب��ات
النهايات)91( يف  وا  وخ��رُّ وط��اروا  طاروا 

ال�����س��م��اء ارت��ق��ي��ن��ا اإل����ى  ت��ق��ول��وا  ل 

نفو�ساً هبطتم  وق���د  ي��ج��دي  لي�س 
ن��ور ع�����رس  يف  ن��ع��ي�����س  ت��ق��ول��وا  ل 

ق���د غ�����س��ل��ن��ا م���ن ال���ع���ل���وم اأك���ف���اً
ك�����ّل ي�����وم ي���اأت���ون���ن���ا ب����اخ����راع

وم��ت��ى اأوج������دوا اخ���راع���اً م��ف��ي��داً
اأي�����دوه م���ا  ال���ك���ون  يف  زور  اأّي 

خنقاً احل����قِّ  ع��ل��ى  ك��ل��ه��م  اأط��ب��ق��وا 

م�سعدة ل��اإن�����س��ان  ال�سناعة  خلنا 
اختنقت تن�سج  م��ا  ال��ق��زِّ  ك����دودة 
ي�سعقه ع��ل��ي��اه  يف  اهلل  ن��اف�����س  م���ن 
مائكة ط���ارت  واإن  ال�سباع  لي�س 
مرجعهم الأر�س  وهذي  نا�س  والنا�س 
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هنالك  وحتى  واالأحرا�س،  الغابات  اإىل  يفر  فهو  ونفاق،  خبث  ذوو  �ساكنيها 
ي�ساوره خوف من اأن يحتال عليه مدينٌّ في�ستعبده، فلم يلق من الب�رس اإال االأذى، 
ا احتداد فيتمنى اأن لو ولد  وكانت و�سائجه بهم ترتد دائمًا عداواٍت. ثم يحتد اأميَّ

حيوانًا فاحليوان خري من االإن�سان)92(.

توؤثره  واأن  الوحدة  يوؤثر  اأن  غرابة يف  النا�س ال  مذهبه يف  واإن�سان هذا 
ب�سفته  اأنه  على  عنهم.  بالناأي  وي�ستاأن�س  االإن�س  من  ي�ستوح�س  واأن  الوحدة، 
عنهم  منعزل  فهو  جمال�سوه،  يراها  ال  اأ�سياء  احل�سن يف  ي�ستكِنه  و�ساعراً  مفكراً 
واإن كان بينهم، �سارح الذهن اإىل عامل اآخر الأنه يتاأمل ما يراه، وال يكتفي بروؤية 

مظاهر االأ�سياء، واإمنا يغو�س اإىل كنهها وماهيتها:

فوحدته اإيجابية تلد فكراً، وت�سبع نف�سه اأن�سًا.

ويدافع عن وحدته باأنه با�سطحاب النا�س يقيد نف�سه بقيود ثقال متنعه 
من القول واحل�س والفكر. وكيف ي�ساير املقعدين وهو �سحيح القدمني قادر 
فكاأن يف  يجيدها  التي  الروح(  )لغة  يفهمون  ال  الدنيا؟ وهم  يجوب  اأن  على 
يف  جماراتهم  اإىل  انحدر  واإذا  له،  اإهدار  اأمامهم  ال�سعر  واإلقاوؤه  وقراً،  اآذانهم 
باأنه ي�سيع كلًّ من عقله وعمره، واإذا ناأى عن ملتقى  حديثهم و�سفا�سفه �سعر 
التي  القيود  اأثر  ، لكنه يظل يقا�سي  اأ�سري ُفكَّ البلدة �سمله االبتهاج فكاأنه  اأهل 

ك�رست عظامه:

اخل��������انيِ ن������واظ������ر  ت������راه������ا  ل 

����س���اب���ح���اً ب���ي���ن���ه���م ب�����ك�����وٍن ث�����انيِ
ن�����اظ�����ري م����ب���������رساً ب���ع���ن ح���ن���ان
عينان)93( ع���ك���ازه  اأع���م���ى  ل��ه��و 

 اأق��ي��د م��ن��ي ال��ق��ول واحل�����س وال��ف��ك��را
اأج�����وب ن���واح���ي ع��امل��ي م��ط��ل��ق��اً ح��را

�ستى م��ظ��اه��ر  يف  احل�����س��ن  اأب�������رس 

ف�������ران ب����ن ال�����رف�����اق وح����ي����داً
فاأ�سحى عيني  ف���وق  ال��ق��ل��ب  ط��ف��ح 
ب�����س��ر ب��ق��ل��ب  ي�����رى  ل  م����ن  اإن 

مع�رسي ب�سحبة  اإن  اإذ  ت��وح��دت 
اأزْل ومل  امل��ق��ع��دي��ن  اأم��ا���س��ي  وك��ي��ف 
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اإنه ينزع اإىل الوحدة الأن النا�س يعوقونه عن التفكري احلر، وهو منطلق، 
الأن  اأحد  يرافقه  ال  لكن  بفكره،  ال�سري  دائم  ال�سوء،  انطلق  هدوئه،  برغم 
املرافقني يعجزون عن جماراته فريتدون اأحجاراً يتعرث بها يف دربه، وهو دائب 

يف دفعهم اإىل االأمام وهم دائبون يف جره اإىل الوراء)96(.

اإذا خل  فكاأنه  تنثال عليه كاالأحلان،  الرثة  املعاين  وهو يجد يف وحدته 
جيدة  عديدة  اأقوااًل  وحيد،  وهو  في�سمع،  مات،  النا�س  �سحب  واإذا  عا�س، 
بينما ال يح�س، والنا�س يف هرج ومرج من حوله، اإال بال�سمت املطبق. وي�سبه 
حديثهم باأ�سوات الرياح العا�سفات خللوه من نافع امل�سمون فكاأنهم ُخْر�ٌس، 

لكنه ميقتهم وال ميقت اخلر�س)97(. 

وهو اآثر االعتزال ملَّا مل يجد من يلئمه:

ويذهب اإىل اأبعد من ذلك فيقول اإنه يح�س، وهو بني النا�س، باأنه جمنون، 
فَكٍر  من  وحدته،  يف  اإليه  ي�سل  مبا  وي�ستدل  عقله،  اإليه  ثاب  بنف�سه  انفرد  فاإذا 
هيهات اأن ي�سل اإليها من النا�س الأن اأحاديثهم ت�سل عقله فل يتمكن من اإبداع 

هم اإال هزاًل: اأو ا�ستيحاء فكرة، وهو ال يجد يف ِجدِّ
العقل اإل���ى  رج��ع��ت  ي��وم��اً  اأن��ف��رْد  واإن 
يل؟ م���ْن  بينهم  م��ث��ل��ه  ب��وح��ي  يل  ف��م��ن 
ميلي ال��وح��ي يل  ي��اأت��ي ول  يل  ال��ق��ول  ف��ا 
هزل)95( �سوى  ل��دّي  ط��راً  جدهم  فما 

ك�����اأن اأن���ادي���ه���م وق����د م��ل��ئ��وا وق���را
ه��درا ب��ه��م  ���س��ائ��ع��ان  ون���ري  ف�سعري 
وال��ع��م��را ال��ع��ق��ل  اأخ�����رس  اأن  ف��اأ���س��ع��ر 
ح��ب��ور ك����اأن ق���د ف��ك��ك��ت يل الأ�����رسا
ك�رسا)94( اأعظمي  ك�رست  قيودي  لأن 

ال��ورى يف  كنت  متى  جم��ن��ون��اً  اأران 
وحدتي وح��ي  اأدع���ي  م��ا  على  دل��ي��ل 
وهمهم اأح��ادي��ث  عقلي  يل  ��ُل  ت��ع��طِّ
دهم جيِ ج��ّد  متى  ه��زيل  ُن  ويمَ��ْح�����رسُ

يجهلونها ال��ت��ي  ال����روح  ل��غ��ة  ويل 
وح��ده ال�سعر  فيهم  م�سيعاً  ول�ست 
وف�سولهم نطقهم  نف�سي  اأع��ل��م 
ني عمَّ البليدين  ن��ادي  من  قمت  اإذا 

تك�رساً تعان  اأع�سائي  واأح�س�ست 
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ويكرر فكرته عن اأن »االإبداع يف االنفراد« واأن من عا�س مع النا�س مل 
ميتز عنهم ب�سيء، ويف االنفراد عنهم النبوغ والر�سد، ولهذا اأ�سحت »الوحدة 

عبادة« واإمنا اأبدع املتنبي واملعري ما اأبدعاه بوحدتهما)99(.

لكن بعد هذا احلديث كله عن ف�سل العزلة تاأبى اإال اأن تخرج من حنجرة 
عن  معربة  جن�سه  ببني  االجتماع  حب  على  املجبول  االإن�سان  تنهدة  النجفي 
برمه اأخرياً بالوحدة وتوقه اإىل اخلل�س منها واإىل االلتقاء ولو بعدوا ف�سًل عن 

�سديق:

٭٭٭٭٭
واإذا كان �سعر النجفي ال يخلو من م�سامني اإحلادية نعر�س عن التمثيل 
بها فاإنها من نتاج فكره قبل عودته اإىل االإميان، اأما بعد ذلك فثمة نزوع اإمياين 
واآمن  �سبحانه  فيه عن عظمته  بديع حتدث  ن�سيد  تعاىل يف  اهلل  وقد جمّد  قوي، 

وا�ستغفر عن �سلله يف عهد مبكر من عمره)102(:

وعجب من جمادلة املخلوق ال�سعيف خالقه لغبائه ال�سديد:

وو�سف من ال يعرف اهلل تعاىل باأنه »اأعمى« قد اأع�سى عينيه �سطوع نور 
اإنكار  اإىل  اإذا قوي قد مينع النظر، ودعا منكري وجود اهلل  اأمامها، والنور  اهلل 

عقولهم فاإمنا اخللل فيها:

)100( ع����������دوٍّ األ  ����س���دي���ق؟  األ 
خ�سمي)101( ب��روؤي��ة  م�ستاأن�ساً  ���رست 

ع�����ن ج����ه����ل ع���ق���ل���ي وخ����ط����اي����اه
������س�����ّل �����س����ب����اب����ي ودع������������اواه

م�����ا اأح�����ق�����ر ال���ع���ق���ل واأغ������ب������اه!

غ��ري��ب��اً م���ن وح���دت���ي  ���س��ئ��م��ت   -
حتى ال��ت��ف��رد  ن��ف�����س��ي  ���س��ئ��م��ت   -

اآم���ن���ت ب��ع��د ال��ك��ف��ر م�����س��ت��غ��ف��راً
ك���ه���ول���ت���ي ب�������اهلل ق�����د اآم����ن����ْت

 ي����اأخ����ذ م�����س��ن��وع ع���ل���ى ���س��ان��ع

م�����ا اأن����������ا؟ م�����ا ال�����ع�����امل ل�������وله؟ ال�����س��م��ا ن����ور  الأر��������س  ن����ور  اهلل 

)98( .................................. املماثا  ف��ق��دت  اإذ  اع��ت��زايل  ل��زم��ت 
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وو�سف عقول امللحدين الذين يعزون اخللق واالإن�ساء اإىل الطبيعة بالغباء 
والعمى، ويجادلهم: كيف ميكن اأن تبدع الطبيعة اجلامدة عقواًل مبدعة؟ اإن اهلل 
تعاىل لهو مبدع الكائنات التي تتوا�سل فيما بينها بلغة ال�سمت، وهو �سبحانه 
وما  واالأر�سون  ال�سموات  له  وتخ�سع  تعبده  الذي  كله  الكون  على  املهيمن 

فيهن:

ويف اقتبا�س �سيء من م�سمون قوله تعاىل: { ويف اأنف�سكم اأفا تب�رسون }. 
يقول النجفي كيف اأجهل خالقي واأنا اأرى �سنعه جليًا يف نف�سي)104(.

وحتدث عن معرفته اهلل تعاىل بقلبه معرفة لوالها لكان قلبه مقفراً، وبها 
اأ�ساء ليله، وهي معرفة �سغلت ح�سه كله فلم يعد يرى �سواه. بل هي روؤية اأقوى 
من روؤية العني اإنها روؤية ال�سعور التي ال تتحقق اإال لل�ساعر الذي تتبدى له بع�س 

خفايا الكون لرهافة ح�سه:

ويف �سعر النجفي مزيد من امل�سامني الدينية كاإعجابه ب�سرب االأنبياء على 

ع���ي���ن���اه اأي���������ن  ي���������س����اه����د؟  اأمل 
ت���اه���وا ل���ه���م  ال�����ن�����ور  د  ت��������زيِ اإن 
ف�����اأن�����ك�����ريِ ال����ع����ق����ل ودع�����������واه!

اأع���م���ى ال�����ورى م���ن ل ي���رى ن���وره
ت�������اهمَ م����ن ال����ن����ور وك�����م م��ع�����رس
اإن����ك����اره ع���ق���ُل���ك  اّدع�������ى  اإذا 

ع���م���اء؟ امل���ل���ح���دي���ن  ع���ي���ون  يف  اأم 
ق�����د اأب����دع����ت����ه ط���ب���ي���ع���ة ب���ل���ه���اء؟
ف��ب�����س��م��ت��ه��ا ت��ت��خ��اط��ب الأ����س���ي���اء
و�سماء)103( اأذع��ن��ْت  اأر����س  عبدتْك 

اأب�������رس ل  ل����غ����ره  ف���������رست  م���ن���ي 
ع��ف��ت احل���وا����س، ف��روؤي��ت��ي م��ا اأ���س��ع��ر
جم��ه��ر اأو  م����رق����ب  ق���ل���ب���ي  ف����ك����اأن 
اأ�سغر!)105( ���س��يء  ك��ل  اأك����ر!  اهلل 

امل��ل��ح��دي��ن غ��ب��اء؟ ه���ل يف ع��ق��ول 

م��ب��دع��اً ع��ق��ًا  اأن  ع��ق��ًا  اأي���ج���وز 
ِّه بيِ���������رسيِ ال���ك���ائ���ن���ات  اأح����ي����ى  اهلل 
بحكمه اجل�����ود  ك���ل  ����س���ام���ًا  ي���ا 

جميعها احل���وا����س  م���اأ  ال���ذي  ه���ذا 
�ساعر اإن  ف��ق��ل��ت  ت�����راه؟  ق���ال���وا: 
بدت �سعري  يف  الكون  خفايا  ه��ذي 
���س��ارخ��اً: اأدع����و  اهلل  راأي�����ُت  ف����اإذا 
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باأن يعينه على  اإياه  تروي�س اجلفاة)106( وتفكره يف اهلل تعاىل)107(، ومناجاته 
باأن  واالإميان  اهلل)109(،  على  التوكل  اإىل  ودعوته  احلياة)108(،  خطوب  حتمل 
باأنه  يف الكون معجزتني: خلق الكون والقراآن)110(.. هذا القراآن الذي نعته 
يحلق مبن يتلوه اإىل االآخرة، ويطهره تطهرياً تامًا، وفيه حلن عذب، وي�سكر قارئه 
�سكراً حلاًل، وهو كنز للتعاليم واملعرفة والف�ساحة، و�ستان ما بينه وبني االإبداع 

الب�رسي فاإن من يغرت باإبداعه ما اإن يتلوه حتى ي�سخر من فنه وبيانه:

ويعالج ق�سية )اجلوهر والَعر�س( فيدعو من تخلب لبه ال�سور املده�سة 
واأحق  كلها  االأكوان  من  اأجل  فهو  �سبحانه،  م�سورها  يف  التفكر  اإىل  الرائعة 

باالإعجاب واالإكبار:

٭٭٭٭٭
ومن التفاتات النجفي اإىل نقد بع�س العادات االجتماعية دعوته اإىل تنقية 

الدين مما علق به من �سوائب ما اأنزل اهلل بها من �سلطان:

وهجاوؤه مرتادي اأماكن اللهو ونعتهم باحلمق)113(، ونقده و�سع �سور 
هلل  اإال  ينبغي  ال  تعظيم  وهو  الأ�سحابها  تعظيمًا  وعده  احليطان  على  الزعماء 

تعاىل: 

ت���خ���ذت ج���ن���اح ال��ن��ف�����س اآي�����ة ق����راآن
اإن�����س��ان ج�سم  لب�����س��اً  م��اك��اً  رج��ع��ت 
احل��ان اب��ن��ة  ك�سكر  ل  ول��ك��ن  ��ْك��ٌر،  و���سُ
ووج����دان وع��ق��ل  ذوق  ذا  ف��ت��ط��رب 
وجم���م���ع اأدي���������ان، وم���ن���ب���ع ع���رف���ان
وتبيان)111( وفني  باأ�سعاري  هزئت 

وف����وق ه���ذا اجل���م���ال ال���ف���رد م��وج��ده

�سائع)112( ب��ال��زخ��ارف  حل���قٍّ  اأ���س��ف��اً 

الثان ال��ع��امل  اإل���ى  حتليقاً  رم��ت  متى 

م��ت��م��ع��ن��اً اآي������ة  اأت����ل����و  رح�����ت  اإن 
احلجا �سوى  يعيه  ل  ولكن  فلحن، 
ب��ل��ف��ظ��ه ت������رن  داود  م�����زام�����ر 
ف��دن��ي��ا ت��ع��ال��ي��م، وك�����ون ف�����س��اح��ة
�������رُّ ب���اأ����س���ع���اري واإم������ا ت��ل��وت��ه اأغمَ

�سانعها الأك�����وان  ه���ذه  م��ن  اأج����لُّ 

ال���دي���ان���ة ���س��اع يف ع��ادات��ن��ا لُ����بُّ 
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)83( ينظر، �رسر، 154 )لزمت زيي...( وما بعده.

)84( الن�س يف االأمواج �س �س 125-119.
وعمن  العلم...(،  كان  )وقوم   249 االأمواج،  انظر،  اأي�سًا  احلديث  العلم  يحاربون  وعمن   )85(
واْطِوَينَّ  بعريك  فاركب  واأهله  القدمي  تّتبع  كنت  )اإن   )248 �س  وحده  بالقدمي  يتم�سكون 

البيدا(.
)86( االأمواج، 101، والبيت الذي بعده.

)87( ماهر ح�سن فهمي، احلنني والغربة يف ال�سعر العربي احلديث، 109.
)88( اأ�سعة ملونة، 207، وينظر 206 »اإن حياة االآالت...«.

)89( اأ�سعة ملونة، 209.
)90( �رسر، 15.

)91( نف�سه، 107-106.
)92( ينظر، االأمواج، 41-46 )احلنني اإىل الطبيعة(.

)93( اأحلان اللهيب، 75.
)94( �رسر، 51.

)95( نف�سه، 53.
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)96( ينظر، نف�سه، 169 )اأنا اأ�سبو(.
)97( ينظر، االأمواج، 28 )اأرى يف وحدتي زمر املعاين(.

)98( ال�سلل، 96.
)99( ينظر، نف�سه، 125 )ومن ينفرد يبدع..( وما بعده.

)100( نف�سه، 290.
)101( اأ�سعة ملونة، 195.

)102( ينظر، اأحلان اللهيب، 5-8، و�رسر، 18 )توبة ال�سعر(.
)103( �رسر، 179.

)104( ينظر، ال�سلل، 132 )وكيف اأرى نف�سي...(.
)105( نف�سه، 200.

)106( نف�سه، 287 )يال�سري...(.
)107( ينظر، نف�سه، 302 )لقد �سبعت نف�سي(.
)108( ينظر، نف�سه، 296 )اإلهي اإذا مل تكن..(.

)109( ينظر، نف�سه، 317 )توكل على اهلل(.
)110( ينظر، نف�سه، 315 )اآمنت بعد الكفر...(.

)111( نف�سه، 126-125.
)112( االأمواج، 121.

)113( ينظر، �رسر، 228 )اأعباد امللهي..(.
)114( ال�سلل، 10.
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املراجع

- اأ�سعة ملونة، ديوان �سعر الأحمد ال�سايف النجفي، ط 3، بريوت، مكتبة املعارف، 1971م.
- االأمواج، ديوان �سعر له، ط 4، بريوت، دار العلم للمليني، 1961م.

- اأحلان اللهيب، ديوان �سعر له، ط 4، دار العلم للمليني، 1962م.
- احلنني والغربة يف ال�سعر العربي احلديث، ملاهر ح�سني فهمي، الكويت: دار القلم، 1981م.

- �رسر، ديوان �سعر الأحمد ال�سايف النجفي، د.ط، بريوت، مطابع دار �سادر ريجاين، د.ت.
- ال�سلل، ديوان �سعر له، ط 1، بريوت، دار العلم للمليني، 1962م.

*  *  *
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نقي�ضتا جرير و�رساقة البارقي

درا�ضة حتليلية موازنة

حممود علي عبداملعطي)*(

مــــة : مقدِّ
را�ساِت  الدِّ ع�رشاُت  وقَعْت  واجتماعيٍَّة  ونقديٍَّة  جماليٍَّة  غاٍت  مل�سوِّ
كلَّ  ت�ستوِف  بانوراَما  َلَنا  ْم  ُتَقدِّ فلْم   ، رِة  املكرَّ االنتقائيَِّة  مطبِّ  ِف  واالأبحاِث 
بجوانَب  ْت  اهتمَّ بِل  الع�سوِر  ِمَن  ع�رٍش  ِف  �سائدًة  كاَنْت  الَِّتي  االأدِب  مظاهِر 
واأ�سقَطْت اأخَرى ، واأبرَزْت اأ�سماًء واأغفَلْت �سواَها اأَو رفَعْت مْن قيمِة تيَّاراٍت 
عراِء االأعالِم ، فاإنَّ  ْت مْن �ساأِن اأخَرى ، وكذلَك االأمُر بالنِّ�سبِة ل�سعر ال�سُّ وحطَّ
را�سُة  ُك هِذِه الدِّ َثمَّ تتحرَّ عراِء املغموريَن ، َوِمْن  الغنَب كاَن مْن ن�سيِب �سعِر ال�سُّ
َبيَنُهَما قدٌر ِمَن التَّما�ِس ، وياأخُذ هَذا التَّما�ُس ِف جانٍب كبرٍي مْنُه  َعَلى حموريِن 
ًة بنَي طرفِّ العنواِن ؛ جريٍر  �سكَل التَّعار�ِس الَِّذي يقوُم َعَليِه فنُّ النَّقائ�ِس ، خا�سَّ
عراِء املغموريَن؛  عراِء االأعالِم ، و�رشاقَة البارِقيَّ بو�سِفِه اأحَد ال�سُّ بو�سِفِه اأحَد ال�سُّ
الأنَّ التَّاريَخ االأدِبيَّ الكامَل ُيْعَنى باالثننِي معًا »االأعالِم - املغموريَن« َعَلى حدٍّ 
َع بجانِب تق�سرِي  َا يظهُر جلّيًا اإَذا ُو�سِ عراِء ، اإنَّ �سواٍء ؛ اإْذ اإنَّ ف�سَل الفا�سِل ِمَن ال�سُّ
ِة �سواِدَها ، وقْد  َها اإالَّ بجانِب �سدَّ ِ ، كالعنِي احلوراِء اَل يبنُي ح�سُن بيا�سِ املق�رشِّ

)*(  باحث مصري.
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اعُر الكبرُي ، واإذْن فدرا�سُة �سعِر �رُشاقَة  غرُي َما اَل يك�سُفُه ال�سَّ اعُر ال�سَّ يك�سُف ال�سَّ
عِريِّ للع�رِش االأَُمويِّ بوجٍه عامٍّ وللنَّقائ�ِس بوجٍه  ِر ال�سِّ وُّ اأمٌر �رشوريٌّ الإكماِل التَّ�سَ
وا جريراً والفرزدَق ، َوَلُه ِمَن الق�سائِد َما  عراِء الَِّذيَن ناق�سُ خا�سٍّ ؛ ف�رشاقُة ِمَن ال�سُّ
راً  ُر هَذا الع�رِش ت�سوُّ وُّ ا�ستح�سَنْتُه قروُم العرِب و�ساداُتُهم. اإْذ كيَف ُيْطَلُب ِمنَّا َت�سَ

عراِء ؟!. كاماًل، ونحُن اَل نعرُف اإالَّ فحوَل ال�سُّ

عراُء ِف ذلَك الف�سِل:  ال�سُّ وؤاُل قائمًا ، »ِلَ يتفاوُت  ال�سُّ َيْبَقى  ومع ذلَك 
املقولِة  تعبرِي  حدِّ  َعَلى   ، �سخٍر  مْن  ينحُت  وذاَك   ، بحٍر  مْن  يغرتُف  هَذا  فاإَذا 
ْعِريَِّة بنَي حملٍِّق ِف اْلَعاَلِء ، َوُمْعٍد  اثيَِّة ، َوِلَ يتفاوتوَن ِف درجاِت ال�سِّ النَّقديَِّة الرتُّ
اعِر ب�سعِرِه ِمَن  َا يعوُد لعنايِة ال�سَّ ِف �سبيٍل َكاأَداَء ، َو�َساٍر ِف ليلٍة داأداَء ؟«)1(. ُربَّ
ي باأنَّ منطَقُه  النَّاحيتنِي البالغيَِّة والتَّعبرييَِّة ، ولعلَّ فيَما ذكَرُه الباحُث اأي�سًا ، َما َي�سِ
ِف اختياِر املو�سوِع ِمَن االأهميَِّة بكاٍن ، ومْن منطلِق هَذا االختياِر َبَداأَ ينظُر اإَِل 
َيْعِني  ، واَل  ورِة - عْن منظوِر غرِيِه  بال�رشَّ مو�سوِعِه بطريقٍة مغايرٍة تختلُف - 
َبِعيِّ اأْن تختلَف وقفاِتي  هَذا اأنَّ الباحَث ْل يتغذَّ َعَلى اآراِء االآخريَن. وكاَن مَن الطَّ
را�سِة ،  اعريِن طواًل وق�رشاً ؛ فقْد حمَلِني جريٌر ِف نقي�سِتِه مو�سِع الدِّ اأماَم ال�سَّ
عَلى م�ساحبِتِه طوياًل نظراً لطوِلَها ، ناهيَك عْن عوامَل فنيٍَّة اأخَرى اأثبتَُّها ف ثناَيا 
ـًا َما اَل  ُل ن�سَّ را�سِة ؛ اإْذ عَلى النَّقِد اأْن يزَن ن�سَّ كلِّ واحٍد ِبَا يالئُمُه ، فاَل ُيَحمِّ الدِّ

يحتمُل ، واَل يطلُب مْن �ساعٍر فوَق َما يطيُق.

و�سَعِنَي  َما  موَل  ال�سُّ ِفيِه  يُت  حترَّ منهجًا  هِذِه  درا�سِتي  ِف  نهْجُت  ولقْد 
ْت هناَك حدوٌد حا�سمٌة بنَي منهٍج واآخَر ، َكَما ْل اأركْب  االأمُر ؛ الإمياِن باأنَُّه لي�سَ
اأُْت  ِتِه ، ولَذا وطَّ يُت مْن كلِّ عنواٍن داللَتُه عَلى مادَّ �سبَل خداِع العناويِن ، بْل توخَّ
را�سُة ِف مبحثنِي،  را�سِة ِبَا راأْيُتُه اأمراً البدَّ منُه للباحِث ، ومْن هَنا ، جاَءْت هِذِه الدِّ للدِّ
 ، الكماَل  ِعي  اأدَّ اَل  فاإنَِّني  التَّحليُل واملوازنُة(، واأخرياً  النَّقي�ستنِي -  يَدي  )بنَي   : ُهَما 
فالكماُل هلل وحَدُه ، ومْن �سيمِة العمِل االإن�ساِنِّ النَّق�ُس ، تلَك كلمٌة اآثْرُت قوَلَها 

. واهلُل مْن وراِء الق�سِد ،،، نِّ طمعًا ِف ح�سِن الظَّ
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) نقي�ستَا جريٍر و�رساقَة (
* قاَل �رشاقُة البارِقّي)2(: ) بحُر الكامِل (

ُه جريٌر قائاًل)3(: ) بحُر الكامِل ( * فناق�سَ

�ُسـُطـوُر ــنَّ  ــُه ــاأَنَّ ـــ َك ـــاُر  يَ الـــدِّ ــِن  ـــ َ مِل  -  1
ِبــَداِرَهـــــا  ــمَّ  ـــ ِل اأُ اأَْن  َرِبيَعـُة  تَْخ�َسى   -  2
َْت َفــتَــَحــ�َّ ــَ�ًة  ـــ ــاَرْت ُعــَقــاِبــي َط 3 - طـــ
�ُ التَّْب�سِ ــَوْجــِهــَك  ِل ُحـــــقَّ  ِب�ْسـُر  ــا  يَ  -  4
ِنيَعـٍة �سَ َخيـَر  اإِنَّ  ُكَليبَاً  ْر  ــرِّ ـــ َح  -  5
َداِرٍم ـــى  ْدنَ لأَ ْو  اأَ ــْم  ـــ َوَلُه ِل  َهـْب   -  6
َحْلَقًة ــِر  ــواِع اْلَ ِف  َعَليِهْم  ْب  ِ ِا�ـــرسْ  -  7
ًة ثَـِنيَـّ ــَراِم  ـــ ــِك الْ َمــَع  يـَـْطــَلــُعــوَن  ــا  َم  -  8
َوثَِمينََهـا َها  َغـثَـّ ــاً  ــَم ــي َتِ ــْغ  ــِل ـــ اأَبْ  -  9
َحـَلبَاتُـُه َزْت  بَـــرَّ ـــَرْزَدَق  ـــَف الْ اأَنَّ   -  10

ِبـِه ْت  ـــَ�َ َع ــٍر  ــَم َمْ َل  اأَوَّ َكـــاَن  ــا  َم  -  11

اِئِل َوالُْعالَ  12 - َذَهَب الَْفرْزَدُق ِبالَْف�سَ

ــي ــِن َواإِنَّ ـــــيِّ  ــاِرِق ــبَ الْ ـــــاُء  َقَــ�ــسَ ــَذا  َهـــ  - 13

ـــــٌر َعــَفـــــْتـــــُه َرَواِمـــــ�ــٌس َوُدُهـــــور ــْف َق
ــوُر ـــ ــاأُْم ـــ ــي ِبـــــِطـــــاَلِبــَهـــــا َم ـــ ــِن ــاأَنَّ ـــ َوَك
ُقـوُر َو�سُ ـيَدَها  �سَ ــَواٍز  ـــ بَ َوَحـــــَمــْت 
اأَِمـيـُر َواأَنْــــَت  لَنَـا  ـْبَت  َغ�سِ َهـــــالَّ 
َوالتَّْحـِريُر الِْعْتـُق  ــاِب  ــ�ــسَ اْلِ يَـــــوَم 
�َسُكــوُر َفَعـْلَت  اإِْن  ــي  ـــ َوَربِّ ــي  ـــ اإِنِّ
ـــــــَذوُر ــْم َمْ ـــ ــُه ـــ ــاَق ـــ ـــاإِنَّ اإِبَ ــــ تَــْبــَقـــــى َف
ُوُعــوُر َذاَك  ُدوَن  ـــــاِزُل  ــنَ َم َولـَـُهـــــْم 
َويَـُجـوُر ًة  ــرَّ ـــ َم ـُد  يَْق�سِ ــُم  ــْك ـــ َواْلُ
َجـِريُر ــُغــبَــاِر  الْ ِف  َوُغــــوِدَر   ، َعــْفـــــَواً 
َعـــــثـُــــوُر اللَّـِئـيـَم  اإِنَّ  ــُه  ـــ ــابُ ـــ ــ�ــسَ اأَنْ
ــوُر ـــــ�ــسُ ـــــــُن امْلـَــَراَغـــــــِة ُمْــَلــٌف َمْ َوابْ
ـُ� لَبَ�سِ ــْم  ـــ ــِه ـــ ــيــَزاِن ِم ـــــي  ِف ــِل  ـــ َــي ــامْل ِب

ُمِنـيـُر بَاُح  ال�سَّ ــِل  َه اِحـبَيَّ  �سَ ــا  يَ  -  1

َحـاَجـًة ِم  ِبالُْغـَميِـّ تـُـَكــلَّـــــُف  اأَنَّ   -  2

الَْهـَوى ِبِه  َخفَّ  ِحنَي  َقْلِبَك  ــاَداُت  َع  -  3

َكَوْجـِدنَا يَِجـْدَن  َقـْد  ــَواِذَل  ــَع الْ اإِنَّ   -  4

ــُفـــــوؤَاِدِه ِب ــَوى  ــَه الْ َعـَلَق  ــْن  َم يَْنَهنَي   -  5

تَْفـِتيـُر ـــَواِذِل  ــــ َع ــْوِم  ـــ ــَل ِل ــْل  ـــ َه اأَْم 

َوَحـِفيـُر ــا  ــَه ـــ ُدونَ َحـــــَمــاَمــَة  نـَـْهـــــيـَـاً 

يَِطـيـُر ــاَد  ــَكـــ ـــ لَ ـــــنـُــــُه  ــكِّ تـُـ�ــسَ ــوَل  ـــ لَ

ــُر ــيـــ ـــ ــَك تـَــــَعـــــبُّـــــٌد َوَزِف ـــ ــْن ــُهـــــنَّ ِم ــَل َف

تَوِقـيـر ِب�َسْمِعـِه  ا�ْستُِبيـَن  ى  َحتَـّ
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ِبيُ�ْسـِرِه يـَـُعـــــوُد  لَنَـا  ــاَن  َم ــزَّ ال لـَـيــَت   -  6
ُه َفاإِنَـّ ــَزاِء  ــَع الْ ِف  ــَك  لَ ــْل  َه َقـْلُب  يـَـا   -  7
َكاأَنَُّهْم الُْو�َساِة  ِمــَن  َعِجـْبُت  َولََقـْد   -  8
يَُرى اأَْن  الَْعَداَوِة  َذِوي  ِفيِك  انَْعُت  �سَ  -  9

ُمَْمِجَماً الُْفوؤَاِد  ِف  �ــرِسَِّك  َوَكتَْمُت   -  10

ُمَْلِجٌل ُكْنِت  َحيُث  ــاَرِك  ِديَ َف�َسَقى   -  11

ُذْكـَرًة ِبالْيََماَمـِة  َذَكـْرتُِك  َولـَـَقــْد   -  12

الَْوَجا ِمَن  يِح  ِ ال�رسَّ ُمْنَعَلُة  َوالِْعي�ُس   -  13

�ُ التَّْب�سِ ِلَوْجـِهَك  ُحـقَّ  ِبــ�ــرْسُ  يَــا   -  14

ِنْعـَمٍة ِف  ــَزْل  ـــ تَ َلْ  ـــَك  اإِنَّ ِبــ�ــرْسُ  ــا  يَ  -  15

َعا�َسـْرتَُه اإِْن  َمــــْرَواَن  اأَبـُــو  ِب�ْسـٌر   -  16

ِلبَـاِرٍق تَُقـوَل  اأَْن  َحقَُّك  ــاَن  َك َقــْد   -  17

ابْـنَُها ــَرَم  ــَك الْ يَْن�رُسُ  الْــَكــِرميـَـَة  اإِنَّ   -  18

ُدُخـولَُهْم اإِنَّ  َعـَليَك  يَْدُخـُلنَّ  َل   -  19

ِل�َسَقـاِئِه ــَوى  َع َقــْد  �ــرُسَاَقــُة  اأَْم�َسى   -  20

ِني اأَنَـّ َمَعـدٌّ  َعِلَمْت  ــْد  َق ـــــَراَق  اأَ�ــسُ  -  21

ِببَـاِرٍق يَت  َغ�سِ َقــْد  ــَك  نَّ اإِ اأَ�ُسـَراَق   -  22

ـٌح نَا�سِ َم  تـَـَقـــــدَّ ــو  لَ ــاِرَق  ـــ بَ اآَل  ــا  يَ  -  23

ِبَقوِمِه ـلَّ  �سَ ــَداَة  َغـــ اِمِريِّ  َكال�سَّ  -  24

ــاوؤُُه ـــ ــنَ ِب يَـــــِزيــُد  َمــْن  ِل  بَنَـى  اإِنِّ   -  25

َفَواِر�سي َجِهْلَت  ما  تَْعَلُم  ُكْنَت  لو   -   26

ــِا ــاَلَءنَ بَ َعــِلــْمــَت  ـــٍب  َنَ ِبــذي  ــالَّ  27 - ه

ـُ� َع�سِ ــاِن  ـــ َم ــزَّ ال ـــــَذا  ِب ـَ�  الْيَ�سِ اإِنَّ 
ـبُوُر �سَ ــِرميُ  ــَك َوالْ ـْبَُك  �سَ ِعـيَل  ــْد  َق
ُعـوُر ـــَعـــَداَوُة  َوالْ نَْحـَوَك  ِبالْبُْغـ�ِس 
ُظـُهـوُر تَــْكــتُــُمــوَن  َقـــــْد  ِلـَما  ي  ِمنِـّ
لَـَجـِديـُر ِه  ـــــرِّ ِلـــــ�ــسِ الْــَكـــــتُـــــوَم  اإِنَّ 
َمِطـيـُر ــاِر  يَ ــدِّ ـــ ال َعــَلــى  ـــِرنُّ  يُ ــِزٌج  ـــ َه
َذُكــــــــوُر يـُـِحـــــبُّ  ــْن  ـــ َ مِل ــبَّ  ـــ ُــِح امْل اإِنَّ 
ُعــوُر ــِر  ـــ ــَواِج ــَه الْ ـــــَن  ِم ــنَّ  ـــ ــُه ــاأَنَّ َوَك
ــــــَت اأِمــــُ� ــا َواأنْ ــن ــَت لَ ــْب ــسِ ــ� َهــــالَّ َغ
ــُ� ــ�ــسِ ــــــِه بَ ـــِل الإلَ ـــبَ ــــْن ِق يـَــاأتـــيـــَك ِم
ــوُر ــيــ�ــسُ ـــاِرِه َم ـــ�ـــسَ ٌ َوِعـــْنـــَد يَ َعـــ�ـــرسِ
ــُر ــرِي َج ــبَّ  ــسُ � ــَم  ــي ِف ـــــاِرَق  بَ اآَل  ـــا  يَ
ــوُر ــسُ ــ� ـــاِم نَ ـــئَ ـــلِّ ــَة ِل ــَم ــِي ــئ ــلَّ ـــــُن ال وابْ
ــْطــِهــُ� تَ ُخـــُروَجـــُهـــْم  واإنَّ  ِرْجـــ�ـــسٌ 
ــُ� اَق يـَـ�ــسِ َ ــــــَك يـَــا �ـــــرسُ مِّ َخــْطــٌب َواأُ
ــوُر َجــ�ــسُ ــا�ــسُ  ــي اْلِ ُكــــِرَه  اإَذا  ِقــْدَمــاً 
ــَك ُوُعـــــوُر ــي ــَل ــــــًرا َمـــَطـــاِلـــُعـــُه َع اأْم
ـــــُه َمـــــْغـــــُروُر ـــــاإنَّ ــــيِّ َف ــــاِرِق ــــبَ ــــْل ِل
ــوُر ــُخ ــُه َويَ ــولَ ــَكــُف َح ــْع ــُل يُ ــْج ــِع َوالْ
ــُ� اَق َقــ�ــسِ ـــَك يَـــا �ــــرسُ ـــاُع ُطــــوَل َوبَ
ـــــاُء َتُــــوُر َم ـــــدِّ اأيَّـــــــاَم ِطـــْخـــَفـــة وال
ــُ� ــِح بَ ــاء  بــالــنِّــ�ــسَ ــَد  ــَع ــسْ اأ� يَــــْوَم  اأو 
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ُمِْلبًا ــَفــَ�َة  ُق بَِني  ــنَي  َق َْت  ــرسَ ــ� اأنْ  -  28

ِب�َسْهِمِه يَب  اأُ�سِ َقْد  الَفَرْزَدَق  اإنَّ   -  29

�َسَذاتُُه تََخاُف  َكْلٍب  ِف  َكاَن  َقْد   -  30

ُمَلًَّفا تـُـِرْكــَت  ــْد  َق ــَك  اإنَّ اَق  َ ـــرسُ اأ�  -  31

َقـِرينَُه مَيُـدُّ  َمَر�ٍس  ِف  َوَعِلْقَت   -  32

يَعـًة �سَ ــَوَن  ْه اأَ َكاَن  بـَـاِرَق  اُد  َلَ�سَ  -  33

ِبَلْعَلـٍع ِريَق  الطَّ َقَطَع  ُمْـِدٍر  ِمْن   -  34

�ِسيَاَقـًة ُمُهوَرُهنَّ  الِْكَراُم  تُـوؤتَى   -  35

َفاْعـَلُموا ـــــَة  َوامْلـَـَذمَّ ــَة  َــاَلَم امْل اإِنَّ   -  36

َوبَـاِرٌق ِلْلَفَخاِر  ِبا�ْسِتَك  اأَْك�َسْحَت   -  37

ِعـي تَدَّ �َسنُوَءَة  لَى  اإِ انْتَ�َسْبَت  َواإَِذا   -  38

ِخـْنِدٍف ِمــْن  َزاِخـــــٌر  ِلَ  بَنَى  اإِنِّ   -  39

ِخـْنِدَفاً ُل  تَُفا�سِ لَو  نََّك  اإِ اأَ�ُسـَراَق   -  40

ِنْلتُـُم ـــــَزاَراً  ِن َل  َك  نَـّ اإِ اأَ�ُسـَراَق   -  41

َوَنْـَدُه الـْـِعــَراَق  لَنَا  نَّ  اإِ اأَ�ُسـَراَق   -  42

ِخْنِدَفاً َل  يَُفا�سِ اأَْن  �ُسـَراَقُة  اأَْرَجــا   -  43

ــُ� ــي ــْخ ــتَّ ــــاِرَق ال ــــبَ ــَس ِل ــ� ــي َاَق لَ اأ�ــــــــرسُ

ـــــْنــِزيــُر اْلِ تـَـْغـــــِلــَب  ــــــــَلــَم  �ــسْ َواأَ ـَغا  َف�سَ

ـــــــَواَة نـَــــِذيـــــُر ـــُغ ــَي الْ ـــ ــِق ــــا لَ ـــــي َوَم ــنِّ ِم

ــا َعـــــَلــيــَك يـَــــثـُــــوُر َه ــِ�ِ ــْث ـــ َوُغـــــبَــاُر ِع

ـــــُزوُر ــٌد َمــ�ــسْ ـــــ�ــسَ ــَوى ِبـــَك ُمْ ــتَ َحــتَّــى الْ

ــوُر ــُحـــ ـــ ــْن َـــ َامْلـَــْخـــــــِلـــبـَــاِن َوَدنُّـــــــــَك امْل

ـــــور ــاً َفــيَــ�ــسُ ـــ ــَع ــُه َم ـــ ــبُ ــاِل ـــ تَــْهـــــِوي َمَ

ـــــوُر ــُه ــنَّ ُم ـــ ــُه ــا لَ ـــ ـــاِرَق َم ــــ ـــاُء بَ َوِنـــ�ـــسَ

ــُدوُر ـــ ـــ ــْق ـــ َم بـَــــــــــاِرٍق  ِل  لأَوَّ ــَدٌر  ـــ ـــ َق

َوَفــِقـــــُ� ُمــْقــَعـــــٌد  ــى  ــَم ـــ اأَْع  : �َسيَخـاِن 

ُزوُر ــَة  ـــــَراَق �ــسُ ــي  ـــ اأَِب َعـــــــاُء  ادِّ  : ــوا  ــالُ َق

ـــــِريـــــُر ــٌر َو�ــسَ ـــ ــاِب ــنَ ـــــِك ِفـــــيـــــِه َم ــْل ــُم ــْل ِل

بُُحـوُر ــَراِت  ـــ ــُف الْ ــَن  ِم َعَليَك  بَثََقـْت 

ـيـُر نَ�سِ ــَك  ــي ــَل َع ــٍن  ـــ مَيَ ـــْن  ِم ـــيُّ  ــــ َواْلَ

يَُغـور ــنَي  ـــ ِح ــَك  ـــ ــي اأَِب ـــَل  َوي َوالْــَغـــــوَر 

َمْكثُـوُر ــى  ــ�ــسَ اْلَ ِف  ــَة  ـــــَراَق �ــسُ ــــو  َواأَبُ
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ُل املبحُث الأوَّ

بنَي يَديِّ النَّقي�ستنِي 
مَن  دًة  متعدِّ األوانًا   – عَر  ال�سِّ وال�سيََّما   – العربيِّ  االأدِب  تاريُخ  عرَف 
املبارياِت الفنِّيَِّة ، اختلَفْت مدلوالُتَها وم�ساميُنَها باختالِف الع�سوِر واملوؤثِّراِت، 
»وقِد اقرتَن ِف تاريِخ االأدِب العربيِّ م�سطلُح النَّقائ�ِس بلوٍن خا�سٍّ مَن املبارياِت 
االأدبيَِّة اكتمَل ن�سُجَها ِف ع�رِش بِني اأَُميََّة َعَلى اأيِدي الفرزدِق وجريٍر واالأخطِل 
املعركِة  �ساحِة  ِف  جوالٍت  اأَو  جولًة  جاُلوا  الَّذيَن  ع�رِشِهم  �سعراِء  مْن  وغرِيِهم 
اللَّم�ساِت  ِف و�سِع  وَل  الطُّ اليُد  عراِء وع�رِشِهم  ال�سُّ لهوؤالِء  كاَن  واإَذا   ، ائرِة  الدَّ
هَذا  َعَلى  �سادٌق  م�سموَنُه  فاإنَّ  الفنِّ  هَذا  هيكِل  الكتماِل  االأخريِة  الفنِّيَِّة 
احلبَل  ونق�َس   ، اأَي هدَمُه  البناَء  نق�َس  مْن  نقي�سٍة  والنَّقائ�ُس جمُع  الع�رِش«)4(. 
اإَذا حلَُّه ، فالنَّق�ُس �سدُّ االإبراِم ؛ اأَي التَّحلُِّل والهدِم)5(، قاَل تعاَل: {َوَل تَُكونُوا 
ُتُه مناق�سًة اأبطْلُت كالَمُه واأتيُت  ٍة اأَنَْكاثَاً })*(، وناق�سْ ْت َغْزلََها ِمْن بَْعِد ُقوَّ َكالَِّتي نََق�سَ
ِبَا ُيَغايُرُه ، وي�سهُم املعَنى اللَُّغِويُّ ُهَنا ، ِف حتديِد املعَنى اال�سطالِحيِّ ؛ فالنَّقي�سُة 
اًل فخَرُه  ٍم َلُه ، فينق�ُس معاِنيَها َعَليِه حموِّ اعُر َعَلى ق�سيدٍة خَل�سْ ق�سيدٌة يردُّ ِبَها ال�سَّ
ِه وقوِمِه املفاخَر واالأجماَد ، وقْد جَرِت العادُة اأْن تكوَن  اإَِل هجاٍء نا�سبًا اإَِل نف�سِ
عَدا  وَما   ، غالبًا  وروّيًا  وقافيًة  بحراً  وزِنَها  ِف  ِم  اخَل�سْ لق�سيدِة  مماثلًة  النَّقي�سُة 
عِر  كليَّ فالنَّقائ�ُس ِف معاِنيَها واأ�ساليِبَها ا�ستمراٌر مِلَا ُعِرَف ِف ال�سِّ هَذا القيَد ال�سَّ
رجِة االأوَل. اإَذاً ِهَي فنٌّ  ُب بالدَّ ُه التَّك�سُّ اجلاهليِّ مْن فخٍر وهجاٍء ومديٍح غر�سُ

قدمٌي جديٌد.

اإَِل  االأَُمِويِّ  الع�رِش  ِف  النَّقائ�ِس  فنِّ  نوَّ  �سيف  �سوِقي  الدكتور  ويرجُع 
َها اإَِل عوامَل عقليٍَّة ؛  َها اإَِل عوامَل اجتماعيٍَّة وبع�سُ اأ�سباٍب كثريٍة ، يرجُع بع�سُ
ًة ِف الب�رشِة اإَِل  َها اإَِل حاجِة املجتمِع العرِبيِّ خا�سَّ ا العوامُل االجتماعيَُّة فمردُّ اأمَّ
ا العوامُل العقليَُّة  �رشٍب مْن �رشوِب املالِهي يقطُع ِبِه النَّا�ُس اأوقاَت فراِغِهم ، واأمَّ
َها اإَِل نوِّ العقِل العربيِّ ومراِنِه الوا�سِع َعَلى احلواِر واجلدِل واملناظرِة)6(،  فمردُّ
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االأ�سباِب  اأقَوى  القبليَِّة  الع�سبيَّاِت  جعِل  اإَل  ال�سايب  اأحمد  االأ�ستاُذ  ومييُل 
االأكرُب  اجلانُب  وكاَن   ،)7( الفنِّ هَذا  ن�ساأِة  ِف  تاأثرياً  ماِتَها  مقوِّ واأبعَد  والبواعِث 
ِق مَن  بِق والتَّفوُّ مَن النَّقائ�ِس مناف�سًة اأدبيًَّة تعتمُد َعَلى املهارِة الفنِّيَِّة بهدِف ال�سَّ
ِمِه وح�سُب،  اعِر اأْن يناَل مْن َخ�سْ عريَِّة اخلال�سِة ، »فلْم يكْن همُّ ال�سَّ النَّاحيِة ال�سِّ
كاَنْت  كَما  ِق«)8(،  والتَّفوُّ واالإبداِع  االإجادِة  ِف  يقُع  ُل  االأوَّ ُه  همُّ كاَن  ولكْن 
ِمِه ، وقدرِتِه َعَلى  ُز ِف اإدراِكِه لوجِه النَّق�ِس البارِز ِف َخ�سْ اعِر »ترتكَّ مهارُة ال�سَّ
اخرِة مْنُه)9(. عابِة ال�سَّ وِر واألواِن الدُّ ِ والتَّ�رشُِّف ِف ا�ستخراِج خمتلِف ال�سُّ التَّفنُّ
َة ت�سجيٌع  �سِمي للخالفِة كاَن َثمَّ يا�سيَِّة ، َفَعَلى امل�سَتَوى الرَّ ناهيَك َعِن العوامِل ال�سِّ
بع�ُس ذلَك  يا�سِة ، وكاَن  ال�سِّ اأُُموِر  ِف  النَّا�ُس عِن اخلو�ِس  ُي�ْسَغَل  عراِء حتَّى  لل�سُّ
تدوُر  »فالنَّقائ�ُس  ؛  االأُمويَِّة  ولِة  الدَّ اأن�ساِر  مْن  غرِيِه  اأَو  مرواَن  بِن  ب�رِش  ب�سعاٍة 
ٍ َلُه ظروُف اإبداِعِه ، وجمهوُر اإن�ساِدِه ، واأ�سواُقُه االأدبيَُّة  ِف اإطاٍر هجاِئيٍّ معنيَّ
ِقَبِل  مْن  �سعراِئِه  عاتِق  َعَلى  ُتْلَقى  ، ووظائُف  دٌة  فنِّيٌَّة  حمدَّ ماٌت  ، ومقوِّ ُة  اخلا�سَّ

يا�سِة االأَُمويَّة«)10(. ال�سِّ

وقْد وقَف �سعراُء املثلَِّث االأمِويِّ »جريٌر والفرزدُق واالأخطُل«، حياَتُهم 
يا�سيََّة ،  عَلى تنميِة تلَك النَّقائ�ِس م�ستلهمنَي ِف ذلَك ظروَف الع�رِش واأحداَثُه ال�سِّ
وكاَن عمُلُهم مَن العوامِل الَِّتي �ساعَدْت عَلى امتزاِج الع�سبيَِّة بدخوِلَها وثاراِتَها 
اهاِتَها ، االأمُر الَِّذي هيَّاأَ ال�ستعاِل نرياِن الهجاِء طواَل  يا�سِة باأحزاِبَها واتِّ مَع ال�سِّ

اً وا�سعًا)11(. الع�رِش ولنموِّ فنِّ النَّقائ�ِس نوَّ

ر�ِس التَّاريخيِّ  يَِّتَها ِف الدَّ هَذا ، وتظلُّ �رشورُة درا�سِة النَّقائ�ِس رهنًا باأهمِّ
التَّحليِل  �رشورَة  بذلَك  اأعِني  ؛  را�سِة  الدِّ مو�سوِع   ، العمِل  ماِت  ملقوِّ واالأدِبيِّ 
اخليَِّة معًا ، وهَنا  املتاأنِّ لكلٍّ مَن النَّقي�ستنِي َعَلى م�سَتَوى َعالقاِتِهَما اخلارجيَِّة والدَّ
اعِر وحياِتِه اأمراً �رشوريًّا ، مْن خالِل ظروِفِه  ُف َعَلى �سخ�سيَِّة ال�سَّ »ي�سبُح التَّعرُّ
االجتماعيَِّة وحاالِتِه النَّف�سيَِّة ، وطبيعِة َعالقاِتِه َعَلى اختالِف دوائِرَها ِف اإطاِر 
املرحلِة الَِّتي ي�سوُغ مْن وحيَها التَّجربَة ، اأَو حتَّى ِف �سياِق غرِيَها مَن املداخِل ، 
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ُد مدخَلُه  فاَل ميكُن للباحِث اختزاُلُه مْن مو�سوِعِه ، اأَو تاهُل تاأثرِيِه ؛ ذلَك اأنَُّه ُيَحدِّ
«)12(، واكتَفي الباحُث ِف بع�ِس  بيعيَّ اإَِل التَّجربِة الَِّتي يدوُر حوَلَها النَّ�سُّ الطَّ
ِد االإ�سارِة اإَِل َما ُطِرَق وا�سُتهِلَك بحثًا ، َعَلى َنْحِو احلديِث عْن جريٍر ،  ذلَك بجرَّ
عِر ِف ع�رِش بِني اأَُميََّة  َوَما َكُثَ َحوَلُه مْن درا�ساٍت ، مَع  اإمياِنَنا باأنَّ التَّعاِطي مَع ال�سِّ
ًة اإَذا كاَن العمُل  عَلى اأيِّ م�ستَوى مْن م�ستوياِتِه لي�َس م�ساألًة مي�سورًة �سهلًة ، خا�سَّ
ر�ِس  َعرْبَ واحٍد مْن اأركاِن املثلَِّث االأَُمِويِّ الَّذيَن ُرُزُقوا �سهرًة وا�سعًة ِف ميداِن الدَّ
اإَل  االأدبيِّ ، و�سغُلوا النَّا�َس باأ�سعاِرِهم َوَما يزاُلوَن ، واأعاُدوا الع�سبيَّاِت القبليََّة 
ْدَر االإ�سالِم ؛ اإْذ  يا�سيِّ ِغبَّ انطفاِء اأواِرَها وخموِد جذوِتَها �سَ اِع ال�سِّ واجهِة ال�رشِّ
يا�سِة اإَذا الحْظَنا �سلَة كلٍّ منُهَما بالقبائِل  »كاَن هجاُء جريٍر لالأخطِل متَّ�ساًل بال�سِّ
ولِة ، وهَي قي�ٌس ومتيٌم وتغلٌب ، وكذلَك كاَن هجاوؤُه  ماِت الدَّ الَِّتي ُتَعدُّ مْن مقوِّ
الفرزدَق ؛ الأنَّ هَذا كاَن تغلبّيًا متيمّيًا ، وجريٌر قي�سيٌّ متيميٌّ ، فالنَّقائ�ُس عَلى هَذا 

يٌّ ِف اأكِث ق�سيِدَها«)13(. االأ�سا�ِس �سعٌر �سيا�سِ

ا جريـر ، فُهَو جريُر بُن عطيَة بِن اخلطفيِّ ، وا�سُم اخلطفيِّ حذيفُة بُن  اأمَّ
َفُه بيٌت قاَلُه : بدِر بِن �سلمَة بِن عوٍف بِن ُكليٍب بِن يربوٍع. َخطَّ

ُيدرُكوا  ْل  الَّذيَن  االإ�سالِم  �سعراِء  مْن  االأوَل  بقِة  الطَّ مَن  واحٌد  وجريٌر 
�َس  اِعي)15(، واأجمَع كلُّ مْن تعرَّ اجلاهليََّة ، ومَعُه فيَها الفرزدُق واالأخطُل والرَّ
ديُد ِف تقدمِي اأحِد  اِعي عْنُهم ، وانح�رَش اخلالُف ال�سَّ ِر الرَّ بقِة عَلى تاأخُّ لتلَك الطَّ
َلُهم  �َس  تعرَّ اإالَّ  �سعراِء ع�رِشِهم  مْن  اأحٌد  يبَق  »ْل   : اإنَُّه  عْنُهم  قيَل  الَّذيَن  الثَّالثِة 
عِريِّ يدوُر غالبًا ،  فافت�سَح و�سقَط«)16(، وكاَن جلُّ اخلالِف وحموُر التَّناف�ِس ال�سِّ
بنَي ُقْطَبيِّ فنِّ النَّقائ�ِس جريٍر والفرزدِق ، َوَيُعدُّ جريٌر كلَّ �ساعٍر ينت�رُش للفرزدِق 
ُهَو  ِبِه مْن حالٍق ، وكاَن هَذا  َلُه يهُجوُه ويقذُف  َمًا  اعريَِّة َخ�سْ بال�سَّ َلُه  وي�سهُد 

ـــــَفـــــا ــاً ُرجَّ ـــ ــاَم ـــ ــاٍن َوَه ــنَّ ـــ ـــاَق ِج ـــنَ ــــ اأَْع اأَ�ْسـَدَفـا  َمـا  اإَِذا  ِللَّـيـِل  يـَـْرَفـــــْعـــــَن 
َخـيَطـَفـا)14( �ِسـيِم  الـرَّ بَْعـَد  َوَعـنََقا 
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واُة اإنَّ  اِعي و�رشاقَة البارِقيِّ كذلَك ، ويقوُل الرُّ بُب ِف هجاِئِه لالأخطِل والرَّ ال�سَّ
اأكِثِهم واأخمَل ذكَرُهم ، وْل  فتغلََّب عَلى  َلُه ثمانوَن �ساعراً  �َس  قْد تعرَّ جريراً 
ي�سمْد ِف وجِهِه �سَوى الفرزدِق واالأخطِل اإِذ اجتمَعا عَليِه ، واَل غرابَة ِف هَذا 
ُه اخلطِفيُّ كاَن �ساعراً ، وكاَن جريٌر عَلى �سلٍة  فهَو ينتِمي اإَل بيِت �سعٍر »فجدُّ
َلُه اأْن يرِوَي �سعَرُه ويحفَظُه َكَما يرِوي لغرِيِه ويحفُظ َلُه ، َكَما  وثيقٍة ِبِه هيَّاأْت 

كاَن جلريٍر اأخواِن كلٌّ منُهَما �ساعٌر ُهَما عمرٌو واأُبو الِوْرِد«)17(.

َا  اِدِه مْن ُيغاِل ِف تقدمِي جريٍر)18(، وربَّ ي االأدِب ونقَّ لكْن هناَك مْن دار�سِ
ِتِه وتديُِّنِه وورِعِه مقارنًة  مُه لعفَّ عِر فقدَّ احتجَّ َلُه البع�ُس ِبَا اَل يدخُل ِف نطاِق ال�سِّ
اأيِّ عَلى اإطالِقِه؛ »الأنَّ  بف�سِق وجموِن �ساحبيِه)19(، والباحُث اَل ياأخُذ بهَذا الرَّ
َتُه هِذِه كاَنْت  اأنَّ عفَّ َعَلى  القدميُة مْن رواياٍت واأ�سعاٍر تدلُّ  امل�سادُر  ِبِه  َنا  َما متدُّ
رٍي متقلِِّب  واياِت ب�ساأِنِه وقْفَنا َعَلى �ساعٍر �سكِّ ن�سبيًَّة، واإَذا ركنَّا اإَل العديِد مَن الرِّ

واملناف�سِة  اخل�سومِة  جوِّ  عْن  بعيداً   – بالفرزدِق  قارنَّاُه  َلو  لكْن  االأهواِء«)20(، 
 ، والتَّ�سبيِح  الِة  ال�سَّ مَن  ُيْكِثُ   ، الِح  وال�سَّ ِة  العفَّ مَن  كبرٍي  جانٍب  عَلى  جنُدُه   -
ِه مْن  وي�ستغفُر اهلَل مِمَّا يقذُف ِبِه النِّ�ساَء ، وُيبِدي املعاذيَر ل�سبِِّهنَّ باأنَُّه ينت�رُش لنف�سِ

ظلِم اأوليائهنَّ َلُه.

وكاَن �سعُر جريٍر اأكَث �سريورًة عَلى األ�سنِة النَّا�ِس)21(؛ مِلَا ِفيِه مْن �سال�سٍة 
را�سِة  ُد َلُه بغزٍل رقيٍق ، َكَما ِف الق�سيدِة مو�سِع الدِّ و�سهولٍة ، وكاَن غالبًا ، َما مُيَهِّ
َا مواءمٍة الغزَل وذكَر النِّ�ساِء ، وكاَن جريٌر  ٍة يواِئُم اأميَّ ، َوَما جنُدُه ِف اأ�سلوِبِه مْن رقَّ
ِه ، فقْد ُرِوَي عنُه اأنَُّه قاَل : »َما ع�سْقُت قّط ، وَلو ع�سْقُت  يعرُف هَذا مْن نف�سِ
ا ِف هجاِئِه  ْبُت ن�سيبًا ت�سمُعُه العجوُز فتبِكي َعَلى َما فاَتَها مْن �سباِبَها)22(!  اأمَّ َلَن�سَ
ِمِه �رشباٍت موجعًة ، وي�سُف عيوَبُه  عِف ِف َخ�سْ فهَو ي�رشُب عَلى موا�سِع ال�سَّ
و�سفًا الذعًا �ساخراً ، ويتتبَُّع عوراِتِه فيف�سُحُه ِبَها وي�سنُِّع عَليِه ت�سنيعًا مقذعًا ِف 
َي عَليِه  ُرُه ويبعُدُه عْن كلِّ مكرمٍة حتَّى ُيخر�َسُه ويق�سِ كثرٍي مَن االأحياِن ، ُثمَّ ُيَحقِّ
عراِء الَِّذيَن هَجوُه  َمًا ، واحلقُّ اأنَّ جريراً ِف هجاِئِه ْل يكْن بادئًا بهجاِء ال�سُّ ق�ساًء ُمرْبَ
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بِب ِف ولِعِه بهجاِء  اَج �ساأَل جريراً عِن ال�سَّ ؛ فقْد ذكَر �ساحُب االأغاِن اأنَّ احلجَّ
عراَء يهجوَنُه ، وجاَء ِف  ال�سُّ ِه ؛ الأنَّ  باأنَُّه يدافُع عْن نف�سِ النَّا�ِس ، فاعتذَر جريٌر 
اإجابِتِه : ُجِعْلُت فداَء االأمرِي ، اإنِّ واهلِل َما اأظلُمُهم ، ولكنَُّهم يظلُموَنِني فاأنت�رُش. 
�َس �رشاقَة بَن مردا�ِس البارِقّي عَلى  وجاَء ِف اإجابِتِه اأي�سًا : اإنَّ ب�رَش بَن مرواَن حرَّ
دِّ عَليِه)23(، والباحُث يتَّفُق  ِني عَلى الرَّ �سُ اإَلَّ بكتاٍب يحرِّ هجاِئي ، واأنَُّه بعَث 
واالألفاِظ  باِب  ال�سَّ ِف  واالإ�سفاَف  الهجاِء  ِف  »االإقذاَع  باأنَّ  القائِل  اأيِّ  الرَّ مَع 
غِم مِمَّا ُيَقاُل : اإنَّ االألفاَظ ِف هَذا  اجلارحِة، كاَنْت و�سائَل نقائ�ِس جريٍر ، عَلى الرَّ
الفنِّ فقَدْت مدلوالِتَها احلقيقيََّة الَِّتي تدلُّ عَليَها ِف اأذواِق النَّا�ِس ِف ع�رِشِهم ؛ 
 ،)24(» الالِت اإَل َما ُيطرُبُهم اأَو مُيتُعُهم مْن مظاهِر الكرِّ والفرِّ وا تلَك الدِّ اإْذ تخطَّ
وعَلى ُكلٍّ فاإنَّ جريراً يراوُح اأ�سلوَبُه بنَي َما يقت�سيِه كلٌّ مَن الغر�سنِي ، واإْن ظلَّ 
�سعُرُه – دومًا - �سهَل العبارِة قريَب املتناوِل ؛ مِمَّا اأك�سَبُه ذيوَع �سيٍت وغلبًة عَلى 
االأخطَل  ُم جريٌر  يتقدَّ  ، �سوقي �سيف  كتور  الدُّ يقوُل  َكَما   ، ودائمًا  املناف�سنَي. 
عوِر)25(.  ًة ِف ال�سُّ ًة ِف االإح�سا�ِس ورقَّ والفرزدَق ِف املو�سوعاِت الَِّتي تتطلَُّب دقَّ
النَّقائ�ِس ،  ٌة عْن �سريِة جريٍر و�سعِرِه واَل�سيََّما فنَّ  اأُلَِّفْت كتٌب خا�سَّ هَذا ، وقْد 

 . ْت لالأدِب االأَُمِويِّ باالإ�سافِة اإَل َما ورَد عْنُه ِف الكتِب الَِّتي عر�سَ

منُهم  ُكلٌّ  ُيْعَرُف   ، اال�سِم  بهَذا  وا  مَّ َت�سَ �سعراَء  ثالثِة  فاأحُد   ، �رُسَاَقُة  ا  واأمَّ
ب�رشاقَة ابِن مردا�ٍس ، ومييُز اأقَدَمُهم بالبارِقيِّ االأكرِب ، وهَو الَِّذي ا�سرتَك ِف حرٍب 
و�سيِّ ، فقتَلْت ِبِه االأزُد جماعًة مْن  مَع  قري�ٍس ، حنَي قتَلْت قري�ٌس اأَبا اأزيهِر الدُّ

اأ�رشاِف قري�ٍس ، وهَو القائُل : ) بحُر الوافِر (

ـَُلِميِّ ، ن�سـبًة  ى �سـراقـَة بَن مردا�ٍس ، وميـيُز بال�ّس ـمَّ اعـُر االآخـُر ُي�سَ وال�سَّ
املخ�سـرِم  ـَاعِر  ال�ّس واأُخـو   ، املعـروفـِة  ـَاعرِة  ال�ّس اخلن�سـاِء  ابُن  وهـَو  �ُسليٍم،  اإَل 

ــِمــيــنَــا َ ُمــَعــِلِ ــــرسِ ــــا� ــــَع ـــا امْل تَـــَقـــْحـــّمـــنَ
ـــا ـــنَ ـــي ِح ـــرَّ ـــَط ـــاِع ُم ـــبَ ـــسِّ ـــ� ـــل ـــــَة ِل ـــــكَّ َبَ

ـــٍد ِبـــاأنَّـــا ـــْد َعـــِلـــَمـــْت بَـــنُـــو اأ�ـــسَ ـــَق لَ
ــْم ــُه ــْن ـــِ� ِم ــَعــًة ِلـــلـــطَّ ـــا ِتــ�ــسْ ـــنَ ـــَرْك تَ
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العـبَّا�ِس بِن مردا�ٍس ، و�رشاقُة هَذا هَو الَِّذي يقوُل ِف يوِم اأوطا�ٍس مْن اأيَّاِم غزوِة 
ِه احلقباِء : ) بحُر الوافِر ( ُحننٍي ، حنَي طارَدْتُه َبُنو ن�رٍش عَلى فر�سِ

ا �ساعُرَنا فهَو �رشاقُة بُن مردا�ٍس بِن اأ�سماَء بِن خالٍد بِن عوٍف بِن عمرٍو  اأمَّ
َيْت با�سِم �سعٍد  بِن �سعٍد بِن ثعلبَة بِن كنانَة بِن بارٍق ، وبارُق بطٌن مَن االأزِد ، �ُسمِّ
اِة ، ُيْعَرُف بهَذا  بِن عِديٍّ بِن حارثَة ، الَِّذي اكت�سَب ا�سَم بارٍق لنزوِلِه جباًل بال�رشَّ
 .)26( اإَليِه قبيلُة خزاعَةِ َبْت  اأَو بارٌق اأُخو خزاعـَة الَِّذي ُن�سِ اال�سِم ، و�سـعُد هَذا 
عراِء  ال�سُّ َ تاريَخ مولِدِه ، مثَل كثرٍي مَن  اأْن نتبنيَّ التَّحقيِق  واَل ن�ستطيُع عَلى وجِه 
ُه  الَِّذيَن اَل نعرُف �سيئًا عْن تواريِخ ميالِدِهم ، عك�َس تاريِخ َوَفَياِتِهم ، واالأمُر نف�سُ
يكاُد ينطبُق عَلى ن�ساأِتِه ، اللَُّهمَّ اإالَّ القليُل الَِّذي ميكُن ا�ستنباُطُه مْن �سعِرِه ، واإنَُّه 
عراِءِ«)27(. ويظهُر �رشاقُة  لقليٌل ؛ »اإْذ �ساَع كثرٌي منُه َكَما �ساَع �سعُر غرِيِه مَن ال�سُّ
َل َما يظهُر - عاَم 66هـ ، حماربًا املختاَر بَن اأِبي عبيٍد بِن م�سعوٍد الثَّقفيِّ ،  - اأوَّ
ثائراً عَليِه مَع اأ�رشاِف الكوفِة ، بعَد ا�ستيالِئِه عَلى واليِتَها بقليٍل ، ولكنَّ املختاَر 
اَل يلبُث اأْن يخمَد الثَّورَة ، ويقب�َس عَلى زعماِئَها ، ومْن بيِنِهم �رشاقُة ، فيعتذُر 

اإَليِه �رشاقُة ، وميدُحُه قائاًل : ) بحُر الوافِر (

َما كاَن  اأنَُّه راأَى املالئكَة ، حتارُب مَع املختاِر - وهَذا  ِعي �رشاقُة  يدَّ ُثمَّ 
وَن  يزعُمُه املختاُر - واأنَّ الَِّذي هزَمُه واأ�رَش قوَمُه هُم املالئكُة ، الَّذيَن كاُنوا يلب�سُ
ماِء واالأر�ِس ، فقاَل  الثِّياَب البي�َس ، ويركُبوَن اخليَل الُبلَق ، ويحلُِّقوَن بنَي ال�سَّ

ـــــــْزَوًة َكـــانَـــْت َعــَلــيــنَــا)*( ــــا نَ ــــَزونَ نَ
ــا ــن ــيَ ــــَراً َوَح ــــَط ـــا بَ ـــنَ ـــُروُج َوَكـــــــاَن ُخ
ــا ــنَ ــي ــنَ ــثَ ـــى انْ ـــتَّ ـــاً َح ـــبَ ـــاِئ َوَطـــْعـــنَـــاً �ـــسَ
ــا ــنَ ــي ــسَ ــ� ـــى ُح ــــلِّ َكـــِتـــيـــبَـــة تَـــْنـــِعَ ــــُك ِب
ُحــنـَـيــنــا ـــــى  َلَق اإْذ  ــِب  ــْع ــسِّ ــ� ال ــــــوِم  َويَ
ــا ــنَ َدي ــَو  ــْف ــَع الْ ــَت  ــْل ــَع َج اإْن  ــُر  ــُك ــاأ�ــسْ �ــسَ

ــــُروق ــــُع ـــــُة الْ ـــــاِديَ ــــاِل َوْهـــــــَي بَ ــــيَ ِع

ــــا اأنَّ ـــاق  ـــَح ـــسْ اإ� اأبـَـــــا  ــــُغ  ــــِل اأبْ اأَل 

�َسيئاً ــَعــَفــاَء  الــ�ــسُّ ـــَرى  نَ َل  ــا  ــنَ ــَرْج َخ

ْبَــــاً ِطــَلــْخــَفــاً لَــِقــيــنَــا ِمــــْنــــُه �ــــرسَ
ـــوٍم ــــلَّ يَ َْت َعـــَلـــى عــــدوك ُك نـُـــ�ــــرسِ
ـــــْدٍر بَ ــــــوِم  يَ ِف  ــــٍد  ــــمَّ ُمَ  ِ ـــ�ـــرسْ ـــن َك
ــــي َفـــــــاإن ــــنِّ ــــُل تَـــــوبَـــــًة ِم ــــبَّ ــــَق تَ

ـــاَظـــْت َف ــــاُء  ــــبَ ــــْق واْلَ اهلل  َولَـــــــوَل 
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املختاُر : خلُّوا �سبيَلُه ليخرَب النَّا�َس بذلَك ، واأمَرُه ب�سعوِد املنرِب ، والق�سِم اأماَم املالأِ 
ا الق�سِم  باأنَُّه �سادٌق ِف روؤيِتِه املالئكَة تقُف بجواِر املختاِر ، واَل يخَفى َما ِف هذَّ

مْن دعٍم الآراِء املختاِر ، ُثمَّ دَعا لقتاِلِه ، وقاَل)28(: ) بحُر الوافِر(

َم ِف االأ�رَشى اإَل املختاِر ، فقاَل  ُثمَّ خرَج مَع اإ�سحاَق بِن االأ�سعِث ، َفُقدِّ
َلُه : اأْل اأعُف عنَك ، واأمْن عليَك ؟ اأَما واهلِل الأقتلنََّك ، قاَل : اَل واهلِل ، اَل تفعْل 
اَم ، وتهدُم دم�سَق  اإْن �ساَء اهلُل ، قاَل : وَل ؟ قاَل : الأنَّ اأِبي اأخرَبن اأنََّك تفتُح ال�سَّ
حجراً حجراً ، واأَنا معُكم ، فخلَّى �سبيَلُه )29(. َوهِذِه املواقُف تظهُر حيلَة �رشاقَة 
اإَل  بالب�رشِة ، ومنَها  برِي  الزُّ بِن  اإَل م�سعِب  ُثمَّ ذهَب  يَّ ،  يا�سِ ال�سِّ ودهاَء املختاِر 
دم�سَق ، ُثمَّ عاَد اإَل العراِق مَع ب�رِش بِن مرواَن واِل الكوفِة بعَد مقتِل املختاِر ، 
َ ِبَها �سنَة  اِم ، َوُتوفِّ اُج العراَق هجاُه �رشاقُة ، فطلَبُه ، ففرَّ اإَل ال�سَّ وملَّا وِلَ احلجَّ
يواِن  ُق الدِّ كتور ح�سني ن�سار حمقِّ 78هـ ، َكَما ذكَر ابُن كثري)30(، واإْن كاَن الدُّ

نَة  قْد ذكَر �سنَة 79هـ ، تاريخًا لوفاِتِه ، نا�سبًا ذلَك اإَل ابِن كثرٍي)31(، وذكَر ال�سَّ
ركلي ِف االأعالِم)32(، وهَذا َما دفَع بالباحِث اأْن يقوَل مطمئّنًا : اإنَُّه  َها ، الزِّ نف�سَ
ماَت ِف حدوِد الثَّماننَي مَن الهجرِة. َكَما اتَّفَق كلُّ مْن كتَب عْن �رشاقَة اأنَُّه كاَن 
ُبُه االأمراُء ويحبُّونُه ، ودليُل ذلَك  ظريفًا ، ح�سَن االإن�ساِد ، ُحْلَو احلديِث ، يقرِّ
يُل  بيَتُه)*( ، وقْد ذكَر اجلاحُظ ِف كتاِبِه »املحا�سِن  كالُمُه لب�رٍش حنَي اأغرَق ال�سَّ
�سيئًا مْن  فيَها  نَرى   ، اأخَرى  ًة  ق�سَّ هاِء واحليِل«،  الدَّ باِب »حما�سِن  واالأ�سداد«، 
ظرِفِه ، فقْد دبََّر كيداً ظريفًا الأحِد اأ�سدقاِئِه)33(. وكاَن �رشاقُة اأي�سًا ، يعتدُّ بقبيلِتِه 

»بارق«، ويفخُر بجميِع القبائِل اليمنيَِّة ، فهِذِه �سنوءُة)34(: ) بحُر الكامِل (

ــاِت)*( ــتَ ــَم ــ�ــسْ ــَق ُدْهـــَمـــاً ُم ــْل ــبُ ــــُت الْ َراأي
ََّهــــــاِت ــــــا َعـــــــــــاِلٌ بــــــالــــــ�ُّ كــــــاَلنَ
ــــاِت ــــَم َ ـــى امْل ـــتَّ ـــْم َح ـــُك ـــالَ ـــتَ ـــى ِق ـــَل َع

ــاأَِل ــسْ ــ� تَ َلْ  اأو  ـــــــَواِم  الأْق ــِح  ــِال ــسَ � ِف 
ِل الأوَّ ــــاِن  َم ــــزَّ ال ِف  ـــــٍد  َمْ ــــاِم  ــــيَ َوِق

اأن ـــاق  ـــَح ـــسْ اإ� اأبـَـــــا  ــــُغ  ــــِل اأبْ اأَل 
ـــــاُه ـــــْراأيَ تَ َلْ  ــــا  َم ـــيَّ  ـــنَ ـــي َع اأََرى 

ـــْذَراً ــُت نَ ــْل ــَع ــُكــْم َوَج ــَوْحــِي ــْرُت ِب ــَف َك

ِبَْجِدِهم ــاأَلْــَت  �ــسَ اإْن  ــنُــوَءُة  �ــسُ َقــوِمــي 

ٍ ــرسِ ــا� ــــوٍم ِبـــِعـــزٍّ َح َت َعــــْن َق ـــــــِبْ اأُْخ



محمود علي عبداملعطي
20

10
ير 

نا
- ي

هـ 
14

31
م 

حر
 م

، 1
2 

ج
 م

، 3
0 

 ج
ر ،

ذو
ج

369

جـــــذور

وهِذِه االأزُد)35(: ) بحُر الوافِر (

وهِذِه َمْذِحٌج)36(:

وهِذِه همداُن)37(:

وهِذِه كندُة ، وهِذِه خثعٌم ، ... اإَل اآخِر القبائِل اليمنيَِّة ، ميدُحَها وي�سبُغ 
عليَها كلَّ �سفٍة كرميٍة)38(، ومْن َثمَّ اَل يجُد الباحُث �سَوى اأْن ُيِقرَّ باللَّقِب الَِّذي 
كتوُر ح�سني ن�سار ، عنَدَما قاَل : وهَو �ساعُر االأزِد اأَو �ساعُر اليمِن ِف  َبُه ِبِه الدُّ لقَّ
من)39(، اأَو ِمَن املمكِن القوُل باأنَُّه �ساعٌر عراِقيٌّ ، مياِنُّ االأ�سِل.  تلَك الفرتِة مَن الزَّ
عِر  هَذا َما اأمكَن للباحِث اأْن يعرَفُه عْن تاريِخ �رشاقَة الَِّذي ظهَر عَلى م�رشِح ال�سِّ
تاُر ِف حدوِد الثَّماننَي ِمَن  عاَم 66هـ - اأثناَء حماربِتِه املختاَر – َواأُ�ْسِدَل عَليِه ال�سِّ

الهجرِة ، وهَي واإْن كاَنْت فرتًة ق�سريًة اإالَّ اأنََّها مالأَى باحلوادِث.

ا عْن �سعِرِه فقْد كاَن مو�سَع فخاِرِه وافتناِنِه ، ونقُع ِف ديواِنِه عَلى كثرٍي  اأمَّ
عراِء ، واملبالغِة ِف تقديِرِه اإَل حدٍّ يراُه  هِو ِبِه واال�ستعالِء ِبِه عَلى كباِر ال�سُّ مَن الزَّ

اأنَُّه اأف�سُل مْن �سعِرِهم ، يقوُل)40(: ) بحُر الكامِل (

عراِء كاأِبي دوؤاٍد االإياِديِّ واأِبي ذوؤيٍب الُهذِلِّ  َد جملًة ِمَن ال�سُّ وبعَد اأْن ُيَعدِّ

ــَحــِل ــْن يُ َلْ  ــــوؤُْدٍد  و�ــــسُ ــنَي،  ــاِل ــسَّ ــ� ال ِف 
املَـــْنـــِزِل ِف  ـــْم  ـــُه ـــويَّ ثَ ــــنَي  ــــِرِم ــــْك ُ َوامْل
ـــِل ـــَح ُمْ ــــــاٍم  َع ـــــلِّ  ُك ِف  ـــا  ـــَه ـــاِم ـــتَ ـــَق ِب

ــــــا اأَُراَم اأْن  اأنْـــِفـــي  الأزُد  ــــِمــــي  َوَتْ
ـــا ـــاَم ـــَم ـــا اْلَ ـــَه ـــسُّ ِب ـــ� ـــَة َمــــا ُتَ ـــكَّ ـــَم َك

ــَهــِل ــْل ــَه ـــِريـــَن ُم ــاِدُرَهــا َق ـــْت َمــ�ــسَ ـــيَ اأْع
ــِل ــوَم ــَح ـــوِل َف ُخ ـــدَّ ـــال ـــِذي ب ـــّه ــــــاَم يَ اأيَّ

ــا ــاَم ــظ َراأيـــــــُت ُقـــــــُروَم َمـــْذِحـــَجـــنـــا ِع

ـــاً َويُــــِبــــنُي َهـــاَمـــا ـــَم ـــا�ـــسِ ـــَع يـُـــِطــــُ� َم

ــٍة ــوَم ــُل ــْع ــــٍر، َكـــانَـــْت لَـــُهـــْم، َم ــــاآِث َوَم
ــْم ــِه ــاِب ــ�ــسَ ـــْن اأْح مَّ َع ــــذَّ اِفـــِعـــنَي ال الـــدَّ
تَــنــاَوَحــْت يَــاُح  الــرِّ اإَذا  ــنَي  ــِم ــِع ُــْط َوامْل

ـــلَّ يَـــوٍم ــَة ُك ــَق ــي ــق ـــي اْلَِ ـــِم َوْقــــْد اأَْح
ــْم ــِه ــي ــــــــَ�اُن ِف ــــُن اْلِ ــــاأَْم اأُنــــا�ــــسٌ يَ

َطريَقًة الَْقري�ِس  ــَن  ِم اأَ�سْبُت  ــْد  ــَق َولَ
ِبا�ْسِمِه ِه  امْلـُــنَـــوَّ القي�ِس  ـــرئ  اْم ــَد  ــْع بَ

َجــمــيــَعــاً ِبـــِهـــْم  تـَــَقـــرُّ  اإْذ  َوَمــــْذِحــــٌج 

تـَـْلــَقــى ـــنَي  ِح ْب  �ــــرسَ ـــداَن  ـــَم َه َوِف 
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حمِن ، وكاَن �ساعراً اأي�سًا ، وزهرٍي بِن اأِبي �ُسلَمى  اَن بِن ثابٍت وابِنِه عبِد الرَّ وح�سَّ
 ، الُعذِريِّ والفرزدِق  بِن خ�رشٍم  لِت وهدبَة  ال�سِّ اأِبي  بِن  واأميََّة  ولبيٍد  ى  واالأع�سَ

يخُل�ُس اإَل القوِل)41(:

ُق  كتور ح�سني ن�سار ، وقْد بذَل املحقِّ وقاَم بتحقيِق ديواِنِه حتقيقًا علمّيًا الدُّ
للمكتبِة  بذلَك  واأ�ساَف   ، ق�سيبٍة  طبعٍة  ِف  يواِن  الدِّ هَذا  الإخراِج  �سافيًا  جهداً 
العربيَِّة ديوانًا جديداً بغيَة اإحياِء ذكَرى �ساحِبِه ؛ »الأنَُّه جديٌر اأْن يحَيا، وجديٌر اأْن 
يدر�َس ، وجديٌر اأْن ُيو�سَع ِف طبقِتِه َمَع َمْن ُعِرَف مْن رجاِل االأدِب العربيِّ ِف 
اأزَهى ع�سوِرِه«)42(، وديواُن �رشاقَة ديواٌن �سغرٌي ، عدُد اأبياِتِه )362( ثالثمائٍة 
الق�سيدِة واملقطوعِة ،  اعُر بنَي  ال�سَّ ِفيَها  بيتًا �سعرّيًا ، وقْد راوَح  واثناِن و�ستوَن 
يواِن مَن الق�سائِد )8( ثماَن ق�سائَد ، بلَغ عدُد اأبياِتَها )291( مائتنِي  ون�سيُب الدِّ
وواحداً وت�سعنَي بيتًا ، ِف حنَي اأنَّ عدَد املقطوعاِت )17( �سبَع ع�رشَة مقطوعًة 
اأبياِتَها )71( واحداً و�سبعنَي بيتًا،  اأبياٍت - جاَء عدُد  ى لَها ت�سعُة  – احلدُّ االأق�سَ
 ، ِهَما  بع�سِ اإَل  واملقطوعاِت  الق�سائِد  ِمَن  كلٍّ  اأبياِت  ن�سبِة  عْن  النَّظِر  وبقطِع 
عريَِّة  فاإنََّنا جنُد اأنَّ ن�سبَة املقطوعاِت ، ك�سكٍل مْن اأ�سكاِل التَّعبرِي عِن التَّجربِة ال�سِّ
عنَد �رشاقَة ، ن�سبٌة كبريٌة ؛ الأنَّ حمكَّ القيا�ِس - قيا�ِس ن�سبِة املقطوعاِت اإَل ن�سبِة 
عِر العربيِّ هَو الق�سيدُة ولي�َس املقطوعَة، وقْد  الق�سائِد -  ُيْثِبُت ذلَك ؛ فقواُم ال�سِّ
يواِن وجْدَنا اأنَُّه َنَظَم  ًة عَلى الدِّ اأجاَد �رشاقُة ِف االثننِي معًا. واإَذا األقيَنا نظرًة عامَّ

ُح ذلَك :  عَر ِف ثمانيِة اأغرا�ٍس ، واجلدوُل التَّاِل يو�سِّ ال�سِّ

ــِجــِل ــْع ــتَ ــ�ــسْ ُم َوَل  ــــِه  ِب ــُت  ــمــْع ــسَ � ـــْن  ِمَـّ
ــِرٍ َولَــيــ�ــَس ِبــَجــْدَوِل ــْح ـــُت ِمـــْن بَ َوَغـــَرْف
ــٍب َوبَـــْحـــِر الأْخـــَطـــِل ــْع ــى َك ــَل اأْربـَــــى َع

ــاِعــٍر ــُم ِمـــْن �ــسَ ــُه ــْن ــِري ِم ــْح ـــاَل بَ ــا نَ َم
ى�َسْعِيهْم اأْق�سَ ـــــُت  اأْدَرْك ــى  ــتَ َف اإنِّ 
ــدُّ ُعــيُــونُــُه ـــُت بـَــْحـــَراً َمــا تُــ�ــسَ ـــَرْف َوَغ
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ي�سرتِعي االنتباَه هَو غر�ُس  َما  اأنَّ  ابِق ، نلحُظ  ال�سَّ اإَل اجلدوِل  وبالنَّظِر 
يواِن ، ولعلَّ هَذا يرجُع اإَل الع�سبيَِّة القبليَِّة،  الفخِر الَِّذي غلَب عَلى غرِيِه ِف الدِّ
ق�سائِد  مْن  اأيٍّ  ِف  الباِرِقيُّ  �رشاقُة  يخرْج  وْل  و�سعِرِه.  ِه  بنف�سِ اعِر  ال�سَّ واعتداِد 
حمافظًا   ، االإيقاِعيِّ  بناِئِه  ِف  العامِّ  يِّ  الَعرو�سِ االإطاِر  عَلى  ديواِنِه  ومقطوعاِت 
بذلَك عَلى نظاِم الَعرو�ِس اخلليِليِّ اَل يخرُج مْن دائرِتِه اإطالقًا ، ملتزمًا بحوَرُه 
عريََّة ِف نِطَها العامِّ التزامًا تاّمًا ومطلقًا ، وا�ستخدَم �رشاقُة ِف �سعِرِه خم�سَة  ال�سِّ

اأبحٍر فقّط ، جاَء ترتيُبَها عَلى النَّحِو التَّاِل : 

م

1

2

3

4

5

6

7

8

-

الفخُر
ثاُء الرِّ

الو�سُف
الهجاُء
املدُح

االعتذاُر
احلكمُة
احلما�سُة
املجموع

)58-79( 2
)33-13-30( 3

)55( 1
)13( 1

-
)10( 1

-
-

)291(  8

)7-2( 2
)8-5( 2

)4( 1
)3-4-3-8( 4
)7-5-3( 3

)3( 1
)2-2-3( 3

)2( 1
)71(  17

146

89

59

31

15

13

7

2

362

عدد الأبياتعدد املقطوعاتعدد الق�سائدنوُع الغر�س
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ويِل والكامِل  عُر العرِبيُّ القدمُي تبادَل ن�سبِة كلٍّ مْن بحريِّ الطَّ ُل ال�سِّ وي�سجِّ
املرتبَة االأوَل ، ويحتلُّ بحَرا الوافِر والب�سيِط املرتبَة الثَّانيَة ، ِف حنَي ورَد بحُر 
عراِء)43(، و�سعُر �رشاقَة ِف هَذا جاَء جماراًة  ابعِة ِف �سعِر ال�سُّ جِز ِف املرتبِة ال�سَّ الرَّ
بِع العرِبيِّ االأ�سيِل ، واإْن كاَن الب�سيُط قْد جاَء تاليًا للرجِز ، وهَذا يعوُد ، مْن  للطَّ

ِه. را�سِة ، اإَل قلَِّة �سعِر �رشاقَة نف�سِ وجهِة نظِر الدِّ

يواِن فقِد  ا عْن حظِّ اأ�سواِت اللَُّغِة العربيَِّة مَن اال�ستخداِم روّيًا ِف الدِّ اأمَّ
مَن  االأ�سواِت  هِذِه  اأنَّ حظَّ  غرَي   ، ثمانيًة  االأ�سواِت  هِذِه  مْن  اعُر  ال�سَّ ا�ستخدَم 
ُل اأكرَب حيٍِّز  ِل الَِّذي ي�سكِّ وِت االأوَّ ّيًا ملحوظًا بنَي ال�سَّ التَّواتِر يختلُف اختالفًا كمِّ

وِت االأخرِي ، كَما يتَّ�سُح مَن اجلدوِل التَّاِل : يواِن ، وال�سَّ َلُه ِف الدِّ
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را�سِة  ِويِّ عنَد �ساعِرَنا عَلى الدِّ ُ لَنا مِمَّا �سبَق ، وبعَد عر�ِس ت�سنيِفَنا للرَّ ويتبنيَّ
كتور اإبراهيم اأني�س)44(، اأنَُّه يتَّفُق معَها اتِّفاقًا عاّمًا ،  االإح�سائيَِّة الَِّتي قاَم بَها الدُّ
ويختلُف معَها ِف بع�ِس االأجزاِء ، وهَي بالتَّحديِد تتمثَُّل ِف : حرِف القاِف ، 
اأني�س ، جنُدُه قْد جاَء  كتور  طِة اال�ستعماِل ِف قائمِة الدُّ وهَو مَن احلروِف متو�سِّ
ِم والباِء وامليِم ، وحرِف التَّاِء قْد جاَء بعَد حرِف  بعَد احلروِف الثَّالثِة االأوَل الالَّ
كتور اأني�س ، ِف حنَي جاَء  يوِع ِف تق�سيِم الدُّ النُّوِن ، وهَو مَن احلروِف قليلِة ال�سُّ
عِر العرِبيِّ ، قْد  اِل ، وهَو مَن احلروِف الَِّتي يكُث جميُئَها روّيًا ِف ال�سِّ حرُف  الدَّ
ُ لَنا اأي�سًا ، اأنَّ احلروَف الَِّتي تنتِمي اإَل �سنٍف واحٍد  جاَء بعَد حرِف التَّاِء. ويتبنيَّ
يوِع وجميِء الق�سائِد اأَِو املقطوعاِت  هولِة وال�سُّ تتفاوُت كذلَك ، ِفيَما بيَنَها ِف ال�سُّ
و �سعوبًة اأكَث مِمَّا  ِفيَها ، واأنَّ هناَك عوامَل اأخَرى ُتَتاُح للحرِف فتمنُحُه �سهولًة اأَ
ِويِّ واتِّ�ساِلَها بحرٍف اآخَر ، ونوِع القافيِة  َلُه ، وتتمثَُّل هِذِه العوامُل ِف حركِة الرَّ

الَِّتي يرُد ِفيَها ، ووزِن الق�سيدة.
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ُد عَلى َما   هَذ� ، و�إنَّ حتليَل �لباحِث لدي��ِن �رس�قَة حتلياًل �إح�صائّيًا ، ُي�ؤكِّ
ُق عَلى  ِويِّ �ملك�ص�رَة تتف�َّ �إَليِه عدٌد كبرٌي مَن �لباحثنَي مْن �أنَّ حركَة �لرَّ َل  ت��صَّ
قًا ملح�ظًا، حيُث  ك�ُن ( تف�ُّ ُة – �لفتحُة – �ل�صُّ مَّ ِويِّ �لأخَرى ) �ل�صَّ حركاِت �لرَّ
�لثَّالِث  �حلركاِت  مَن  �أيَُّة حركٍة  تزْد  مْل  بيَنَما   ،  )٪ 50-40( مْن  ن�صبُتَها  بلَغْت 
�لأخَرى عْن 27 ٪ ، وذلَك مْن خالِل جتارَب �إح�صائيٍَّة)45( ، ونظرٌة �إَل �جلدوِل 

ُح َما �صبَق :  �لتَّاِل وَما يعقُبُه مْن حتليٍل ي��صِّ

ِويِّ �ملك�ص�ِر لي�َس مق�ص�ر�ً عَلى �صعِر  َق �لرَّ هَذ� ، ومَن �ملالحِظ �أنَّ تف�ُّ
�رس�قَة وحَدُه ؛ �إْذ يبُدو �أنَّ ت��تَر �حلركاِت بدء�ً مَن �لك�رسِة و�نتهاًء بالفتحِة كاَن 
ُ عْن ذوِق �لع�رِس �جلاهِليِّ و�لع�ص�ِر �لتَّاليِة َلُه ، فيَما عَد� �لع�رَس �حلديَث �لَِّذي  ُيَعبِّ
حتَّى  ف�صيئًا  �صيئًا  يزد�ُد  ملح�ظًا ظلَّ  َمًا  تقدُّ اكنُة  �ل�صَّ ِويِّ  �لرَّ ِفيِه حركُة  َقْت  حقَّ
ك�ِن حركًة مالزمًة َلُه ؛ فن�صبُة حركِة  عِر �حلرِّ �لَِّذي �تَّخَذ مَن �ل�صُّ بزَغ جنُم �ل�صِّ
�أْن  �لباحُث مْن  ، َل يف�ُت  90 ٪)46(. و�أخري�ً  ِفيِه َل تقلُّ عْن  اكنِة  �ل�صَّ ِويِّ  �لرَّ

البحــــر

�لكامل
�يل �لطَّ
�ل��فر
جز �لرَّ
�لب�صيط
املجموع
الن�سبة
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�ُل  �ُء و�لنُّ�ُن و�لتَّاُء و�لدَّ ُم و�لباُء و�مليُم و�لقاُف و�لرَّ ِويِّ : �لالَّ يذكَر �أنَّ حروَف �لرَّ
ِويِّ ، و�إْن كاَنْت �لنِّ�صبُة تتفاوُت ، وفَق  ، قْد َكُثَْت ِف جميِع �أن��ِع حركِة �لرَّ
�لتَّاِل  و�جلدوُل   ، غرِيَها  عَلى  �ملك�ص�رِة  ِويِّ  �لرَّ ِق حركِة  تف�ُّ مْن  �إَليِه  �أ�رْسَنا  َما 

ُح ذلَك :   ي��صِّ

ومقط�عاِتِه  ق�صاِئِدِه  جمم�َع  �أنَّ  �لباحُث  لحَظ  �رس�قَة  �صعِر  وبا�صتقر�ِء 
دِة )25( خم�ٌس وع�رسوَن ق�صيدًة ومقط�عًة ، و�لَِّتي يبلُغ عدُد  ذ�ِت �لقافيِة �مل�حَّ
�أبياِتَها )362( ثالثمائًة و�ثننِي و�صتنَي بيتًا ، ميكُن ت�صنيُفَها ح�صَب درجِة �لكماِل 
ُحُه �جلدوُل  �إَل �لأعَلى ، وبياُنَها ي��صِّ �مل��صيِقيِّ ، ت�صنيفًا ت�صاعدّيًا مَن �لأدَنى 

�لتَّال)*(: 
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عُر �لعرِبيُّ ينزُع �إَل �لقافيِة �ملطلقِة �أكَث مْن نزوِعِه �إَل �لقافيِة �ملقيَّدِة  و�ل�صِّ
و�رس�قُة   ، اعِر  �ل�صَّ �صدِر  ِف  �لنَّف�ِس  �صيِق  عَلى  د�لٌّ  مظهٌر  �لقافيِة  تقييَد  لأنَّ  ؛ 
كت�ر  �لدُّ يق�ُل  �ملطلقِة.  �لقافيِة  نحَ�  نزوِعِه  ِف  عر�ِء  �ل�صُّ بنَي  بدعًا  لي�َس  �لباِرِقيُّ 
عِر �لعرِبيِّ  �إبر�هيم �أني�س : »وهَذ� �لنَّ�ُع ف �لقاقيِة – يق�صُد �ملقيَّدَة – قليٌل ِف �ل�صِّ
�إح�صاًء عَلى  كت�ر حممد حما�صة  �لدُّ �أجَرى  10 ٪«)47(، وقْد  يتجاوُز  يكاُد  َل 
كت�ر �إبر�هيم �أني�س ،  َد ِفيِه َما ذهَب �إَليِه �لدُّ عر�ِء �أكَّ و�ويِن لبع�ِس �ل�صُّ عدٍد مَن �لدَّ
عِر �لعرِبيِّ متدُّ �حلركَة  مْن �أنَّ َما يقرُب مْن ت�صعنَي ِف �ملائِة )90 ٪( مْن ق��ِف �ل�صِّ
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ك�ِن)48(،  �لأخريَة ِف �لبيِت فتحيُلَها �ألفًا �أَو و�و�ً �أَو ياًء بدًل مَن �ل�ق�ِف بال�صُّ
عِر عْن ُلَغِة �لنَِّث كَما يَرى �لدكت�ر �صكِري  اهرُة مْن �أهمِّ َما مُيَيُِّز ُلَغَة �ل�صِّ وهِذِه �لظَّ
َق مْنهَما  �تيَِّة)50(، فقْد حتقَّ ا عْن �أن��ِع �لقافيِة باعتباِر كثافِتَها �ل�صَّ عيَّاد)49(. و�أمَّ

ِف دي��ِن �رس�قَة ثالثًة فقّط ، ميكُن �أْن نرتَِّبَها ترتيبًا تنازليًَّا عَلى َما يِلي :

ي��ِن  ُح �جلدوُل �لتَّاِل رقم )2( ، ت��تَر عدِد �لأبياِت ِف ق�صائِد �لدِّ وي��صِّ
عريَِّة مرتَّبًة َكَما يِلي :  ومقط�عاِتِه ، وفَق �لأبحِر �ل�صِّ
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يلفَتَنا  �أْن  عَلى  �رس�قَة  ُد حر�َس  ُي�ؤكِّ َما   ، ابقنِي  �ل�صَّ �جلدولنِي  قر�ءَة  ولعلَّ 
�لثَّالثِة   �لق��ِف  �أن��ِع  �أبياِت  عدِد  ت��تَر  و�أنَّ   ، َرِويِِّه  عَلى  كيِز  �لرتَّ �رسورِة  �إَل 
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�تيَِّة ، قْد جاَء م��فقًا  �مل�صتعملِة، و�لَِّتي �صبَق ترتيُبَها ترتيبًا تنازلّيًا وفَق كثافِتَها �ل�صَّ
عريَِّة ح�صَب ن�صبِة �صي�ِعَها ِف دي��ِنِه؛ �إْذ جنُد  - �إَل حدٍّ كبرٍي - لت��تِر �لأبحِر �ل�صِّ
�أنَّ قاِفيَتي �ملتد�رِك و�ملت��تِر هَما �أكُث �لق��ِف دور�نًا و�صي�عًا ِف بحِريِّ �لكامِل 
ِن �ملرتبَة �لأوَل و�لثَّانيَة ِف �لإح�صاِء �لَِّذي �أجريَناُه عَلى  �يِل �للَّذيِن يحتالَّ و�لطَّ
�صعِر �رس�قَة ، وجاَءْت قافيُة �ملتد�رِك - ِف ُكلٍّ - قبَل قافيِة �ملت��تِر ، وبحُر �ل��فِر 
غِم مْن �أنَُّه قِد �حتلَّ �ملركَز �لثَّالَث بنَي �لبح�ِر فاإنَُّه قْد فاَق بحَرّي �لكامِل  عَلى �لرَّ
ِب ِف بحِر  �ل�رسَّ �إَل طبيعِة  �ملت��تِر ، ولعلَّ هَذ� ر�جٌع  قافيِة  �يِل معًا ، ِف  و�لطَّ
�ل��فِر ؛ �إْذ غالبًا ، َما ياأِتي مقط�فًا ، ) �لقطُف : علٌَّة مزدوجٌة جتمُع بنَي �حلذِف 
و�لع�صِب ( ، عَلى وزِن مفاعي ، و�لَِّتي ُتنقُل �إَل فع�لن //5/5 ، وقْد جاَء عدُد 

جِز  و�لب�صيِط. �أبياِت قافيَتي �ملت��تِر و�ملرت�كِب متقاربتنِي ِف بحريِّ �لرَّ

يبَقى لَنا �أْن ن�صرَي �إَل �أنَّ �إحكاَم �لنَّ�صِق �مل��صيِقيِّ للقافيِة َل يكِفي وحَدُه 
ي ، وي�صعُب  لإحد�ِث �لأثِر �مل��صيِقيِّ �جليِِّد و�لقادِر عَلى �لتَّاأثرِي ِف نف�ِس �ملتلقِّ
ِف  مرتبٍة  �أعَلى  �إَل  عنا�رِسَها  بجميِع  ت�صُل  و�لَِّتي  ليمَة  �ل�صَّ �لقافيَة  باأنَّ  �لق�ُل 
ِف  ِبَا  ًة  عامَّ �لق�صيدِة  م��صيَقى  عْن  بعزٍل  تدر�َس  �أْن  ، ميكُن  �مل��صيِقيِّ  �لكماِل 

. �خِليُّ ذلَك �ل�زُن و�لإيقاُع �لدَّ

ُ بُن مرواَن ودوُرُه ِف منا�سبِة النَّقي�ستنِي)*(: * ِب�شرْ
عر�ِء خ�ص�ماٍت �صيا�صيًَّة نتيجَة منا�رسِتِهم  كاَنْت معظُم �خل�ص�ماِت بنَي �ل�صُّ
و خ�ص�ماٍت  لأحز�ٍب متناوئٍة ، �أَو خ�ص�ماٍت قبليًَّة نا�صئًة عْن ع�صبيٍَّة م�روثٍة �أَ
�لإ�صغاِل  مَن  ن�ٌع  �أنََّها  َعَلى  ي�صجع�َنَها  اُم و�ل�لُة  ، وكاَن �حلكَّ ُقْلَنا  َكَما  �أدبيًَّة 
اُدُه ي�صجع�َنَها َعَلى �أنََّها ن�ٌع  عِر ونقَّ يا�صِة ، كَما كاَن رو�ُة �ل�صِّ �لفنِّيِّ عْن �أم�ِر �ل�صِّ
للِة ، َفَرَوى “  مَن �ملبارياِت �لأدبيَِّة. وقِد �حتفَظ �صاحُب �لأغاِن بخٍب بالِغ �لدِّ
َل �لفرزدَق َعَلى جريٍر ِف ق�صيدٍة ط�يلٍة ، فاأخَذَها ب�رُس بُن  �أنَّ �رس�قَة �لبارِقيَّ ف�صَّ
مرو�َن وهَ� و�ٍل َعَلى �لعر�ِق ، فاأر�صَلَها �إَِل جريٍر لريدَّ َعَليَها ، قاَل �أَُب� عبيدَة : 
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يٍب عْن �أبيِه ، قاَل : »كْنُت مَع جريٍر ، فاأتاُه ر�ص�ُل ب�رِس بِن  َثِني �أي�ُب بُن ُك�صَ َحدَّ
َليَك ، وَل �أبرَح ، حتَّى  َلُه �إِ �صِّ وَّ مرو�َن فدفَع �إَِليِه كتاَبُه ، وقاَل َلُه : �إنَُّه قْد �أمَرِن �أْن �أُ
عِر ، ِف ي�ِمَك �إْن َلِقيُتَك نهار�ً ، �أَو ليلِتَك �إْن َلِقيُتَك لياًل. و�أخرَج  جُتيَب عِن �ل�صِّ
�أنَّ  و�حلقُّ  َعْنَها«،  ُيجيَب  �أْن  و�أمَرُه   ، �لق�صيدَة  َلُه  ن�صَخ  وقْد   ، ِب�رْسٍ  كتاَب  �إَِليِه 
عر�ِء  �ِس �ل�صُّ جرير�ً مْل يكْن يحتاُج �إَل َمْن ياأمُرُه بذلَك ، فلْم يكْن ليغ�صَي عَلى حترُّ
ي �خلُب ، فيذكُر �أنَّ جرير�ً تناوَل �لق�صيدَة مْن ر�ص�ٍل ِب�رْسٍ ، ومكَث  ِبِه ، ومي�صِ
ُه ، ويجتهُد ، حتَّى نظَم ق�صيَدَتُه  ليَلَتُه يحاوُل �أْن يردَّ َعَليَها ، َوَما يز�ُل ُيْجِهُد نف�صَ

ر��صِة ، ِف هجاِء �رس�قَة ، ناق�صًا كلَّ َما َقاَله. م��صَع �لدِّ

ى ِبَها �إَِل ِب�رْسٍ ، َفُقِرَئْت بالعر�ِق ،  �ص�ُل ، وم�صَ َومَلَّا فرَغ منَها �أخَذَها �لرَّ
َو�أُْفِحَم �رُسَ�َقُة ، فلْم ينطْق بعَدَها ب�صيٍء مْن مناق�صِتِه)51(، ولعلَّ �مل�قَف �لنفعاِلَّ 
�خِليَّ �لبارَز  �فَع �لدَّ ُل �لدَّ �أ�صهَم ِف ت�صكيِل ق�صيدِة جريٍر ، ذلَك �أنَّ �لنفعاَل ي�صكِّ
عِر«،  ور�َء ظه�رَها ، وقْد �أ�صاَر �صاحُب �لعمدِة �إَل �لَعالقِة بنَي »�لنفعاِل و�ل�صِّ
وذلَك ِف ق�ِلِه : »وقاُل�� : كاَن جريٌر �إَذ� �أر�َد �أْن ُي�ؤبَِّد ق�صيدًة �صنَعَها لياًل ، ي�صعُل 
ى ر�أ�َصُه ؛ رغبًة ف  طَح وحَدُه فا�صطجَع وغطَّ َا عاَل �ل�صَّ �رس�َجُه ، ويعتزُل ، وربَّ
ِه ، ويحَكى �أنَُّه �صنَع ذلَك ِف ق�صيدِتِه �لَِّتي �أخَزى بَها بِني منرٍي«)52(،  �خَلل�ِة بنف�صِ
ر��صِة ،  وجنُد �صيئًا مْن هَذ� ، مْن رو�يِة �صاحِب �لأغاِن عْن ق�صيدِتِه م��صِع �لدِّ
�ص�ُل كتاَب ِب�رْسٍ ، وقْد ن�صَخ َلُه ق�صيدَة �رُسَ�َقَة، و�أمَرُه �أْن  وذلَك عنَدَما �أخرَج �لرَّ
ُيِجيَب عْنَها  »... فاأخَذَها ومكَث ليلَتُه يجتهُد �أْن يق�َل �صيئًا فاَل ميكُنُه ، فهتَف 
عَر ؟! َما  ِبِه �صاحُبُه مَن �جلنِّ مْن ز�ويِة �لبيِت ، فقاَل َلُه : �أزعْمَت �أنََّك تق�ُل �ل�صِّ

هَ� �إلَّ �أْن غْبُت عنَك ليلًة حتَّى مْل حُت�صْن �أْن تق�َل �صيئًا ! فهالَّ قْلَت :

بُح ؛  فقاَل َلُه جريٌر ُكِفيُتَك. قاَل : و�صمَع قائاًل يق�ُل لآخَر : قْد �أناَر �ل�صُّ
فقاَل جريٌر :

اأَِمــيــــــــُر)*( ـــــــَت  َواأَنرْ ــا  لَــنَ يَت  َق�سَ َهـــــاَّ 

ـِتيـُر تَفرْ َعـــــــــَواِذيِل  ــوِم  ـــ ــَل ِل ــلرْ  ـــ َه اأَمرْ 

يـُر التَّبرْ�سِ ـِهـَك  ِلَوجرْ ُحـقَّ  ـُر  ِب�سرْ يَــا 

ُمِنـيـُر ـَباُح  �ل�صَّ َهـِل  اِحـَبيَّ  �صَ َيا 
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عريََّة جتعُلَنا نكتنُه ت��جَد  ُد �أنَّ �لأن��َع �ل�صِّ �إَل �أْن فرَغ مْنَها«. وهَذ� ي�ؤكِّ
عُر  فال�صِّ عريَّة -  �ل�صِّ �ل�ظيفِة  �ملهيمنِة -  �ل�ظيفِة  بجانِب  �ل�ظائِف  مَن  جمم�عٍة 
َنْحَ�  َه  �مل�جَّ عَر  �ل�صِّ �أنَّ  َكَما  �لنفعاليََّة.  �ل�ظيفَة  جِليٍّ  ب�صكٍل  ي�صتدِعي  �لغناِئيُّ 
مَع  �نفعَل  قِد   ، ُهَنا  �لإيعازيَّة)53(، وجريٌر  بال�ظيفِة  مرتبطًا  ى  يتبدَّ �إليِه  �ملر�صِل 
َما  ناق�صًا  قذيفَتُه  َه  َوجَّ ُثمَّ   ، معًا  َو�رُسَ�َقَة  ِب�رْسٍ  ِقَبِل  مْن  منُه -  �لعد�ئيِّ -  �مل�قِف 
�ل�ظيفِة  عِن  ف�صاًل   ، َقَتا  حتقَّ قْد  و�لإيعازيَُّة  �لنفعاليَُّة  فال�ظيفتاِن   ، �رس�قُة  قاَلُه 

عريَّة)*(. �ل�صِّ

�أنَّ �صعر�َء  ُد مْن طريٍق �آخَر  �لَِّذي رو�ُه �صاحُب �لأغاِن ي�ؤكِّ وهَذ� �خلُب 
و�ِة و�لنَّا�ِس ، وُهم يكتُب�َن ، ف�صاًل عْن  ُهم عَلى �لرُّ �لنَّقائ�ِس كاُن�� مُيُْل�َن نقائ�صَ
�خلِب  �أنَّ ِف هَذ�  �آخَر  ؛ بعَنى  ْرَبِد  �مْلِ ِف  �ملتناظريَن  �َن جمل�َس  �أنَُّهم كاُن�� يجل�صُ
ُد  ُيع�صِّ وهَذ�   ، ْرَبِد  �مْلِ ِف  ُد  ُتْن�صَ مكت�بًة  مناظر�ٍت  كاَنْت  �لنَّقائ�َس  �أنَّ  ُيْثِبُت  َما 
كت�ر �ص�ِقي �صيف عنَدَما ذهَب �إَل �لق�ِل باأنَّ �ص�رَة �لنَّقائ�ِس بنَي  َما �رتاآُه �لدُّ
اعَر كاَن ينظُر ِفيَها،  �ملثلَِّث �لأَُمِ�ي تكاُد تدلُّ »عَلى �أنََّها كاَنْت ُتكتُب ، و�أنَّ �ل�صَّ
مْن  �آخَر  �صيئًا  يك�ُن  ُيْكَتُب  عَر حنَي  �ل�صِّ ؛ ولأنَّ  زميِلِه  �أَو  ِمِه  َخ�صْ عَلى  يردُّ  ُثمَّ 
و�يِة  عِر �لَِّذي يعتمُد عَلى �لإن�صاِد و�لرِّ حيُث �لتَّج�يُد �لفنِّيُّ يختلُف عْن هَذ� �ل�صِّ
عَلى  يردُّ  ُثمَّ  ُمَتَثبَِّتًا  ُمّتاأنَِّيًا  �لنَّقي�صِة  قر�ءِة  ِف  ياأخُذ  اعُر  فال�صَّ ؛  فح�صُب  ف�يَِّة  �ل�صَّ
دِّ  َها و�لرَّ �إَل ��صتعر��صِ �لَِّتي طرَقَها. وهَ� يع�ُد  �أملَّ بجميِع �ملعاِن  ِمِه ، وقْد  َخ�صْ
عَليَها معَنًى معَنًى وفكرًة فكرًة«)54(؛ َفقدوُم ر�ص�ِل ِب�رْسٍ بق�صيدِة �رُسَ�َقَة مكت�بًة 
ِمَّا  ؛  باَل ه��دٍة  ِمِه  َخ�صْ وينق�سَّ عَلى  فنَُّه  َن  ِلُيْح�صِ كاملًة  �لفر�صَة  �أعَطى جرير�ً 
ِب�رْسِ بن مرو�َن  مناق�صِتِه. ولعلَّ م�قَف  مْن  ب�صيٍء  ينطُق  ُيْفَحُم وَل  �رُسَ�قَة  جعَل 
مْن جريٍر لي�َس ب�صتغرٍب ؛ �إْذ مَلَّا ت�لَّ ِب�رْسٌ �لعر�َق �أبعَد جرير�ً عنُه ب��صِفِه �صاعَر 
�ِعي  �لرَّ ومنُهم  لهجاِئِه)55(،  عر�َء  �ل�صُّ وهاَج   ، و�لُهم  َوَمْن  بريينَي  �لزُّ خ�ص�ِمِه 
يُّ ، �لَِّذي وقَف ِف �صفِّ  �لفرزدِق ، وهياأَْت لذلَك �صلُتُه ِبِب�رْسٍ ،  �لنَُّمرِييُّ �لَقي�صِ

فقاَل)56(: ) بحُر �لكامِل (
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�ِعي وغاَظُه �أنَُّه ين�صمُّ �إَِل �لفرزدِق ، مَع �أنَُّه يقُف ِف  وثاَر جريٌر َعَلى �لرَّ
ْرَبِد مد�فعًا عْن ق�ِمِه مادحًا َلُهم �أماَم �لفرزدِق ، فقاَل فيِه َوِف �لفرزدِق بائيََّتُه  �مْلِ
�ِعي بيَتُه �مل�صه�َر)58(:   اَغَة)57(، وفيَها يق�ُل للرَّ مَّ يَها �لدَّ مِّ �مل�صه�رَة ، وكاَن ُي�صَ

ومنُهم �لأخطُل ، �لَِّذي وقَف ِف �صفِّ �لفرزدِق �أي�صًا ؛ �إْذ عندَما وفَد 
عَلى »ِب�رْسٍ«، دعاُه حممٌد بُن عمرٍي بِن عطارَد و�أعطاُه �ألَف درهٍم وك�ص�ٍة ، وقاَل 
ِل �لفرزدَق ، فاجتمُع�� عنَد ِب�رْسٍ فقاَل  �إْن �صاألَك �لأمرُي عْن جريٍر و�لفرزدِق فف�صِّ
ا  ا �لفرزدُق فينحُت مْن �صخٍر و�أمَّ جلنِي �أ�صعُر ، قاَل : �أمَّ ِب�رْسٌ َيا �أخطُل : �أيُّ �لرَّ
خرَة ِف �لبحِر تغرْق ، فكاَن  جريٌر فيغرُف مْن بحٍر ، فقاَل جريٌر : �قذِف �ل�صَّ

هَذ� �صبَب �لتَّهاِجي بيَنُهَما)59(، وعَلى �إثِر ذلَك قاَل يهُج� �لأخطَل)60(:

ى ِبِه �لأخطُل لي�َس �صببًا كافيًا  و�إْن كاَن �لباحُث يَرى �أنَّ �حلكَم �لَِّذي ق�صَ
ِمِه  لإ�صخاِط جريٍر ، بْل “ كاَن قمينًا باإر�صاِئِه ؛ لأنَُّه ِف جاِنِبِه َل ف جانِب َخ�صْ
تك�ُن  قْد  �إْذ  �لفرزدق«)61(؛  عَلى  و��صتع�صاِئِه  َلُه  عِر  �ل�صِّ �نقياِد  �إَل  رُي  ُي�صِ فهَ� 
كعة : »�إَذ�  كت�ر م�صطَفى �ل�صَّ اُد. يق�ُل �لدُّ ْ �إليَها �لنُّقَّ هناَك �أ�صباٌب �أخَرى مْل ُي�رسِ
َما تتبَّْعَنا نقائ�َس جريٍر و�لفرزدِق �أَو نقائ�َس جريٍر و�لأخطِل َل ن�صتطيُع �إلَّ �أْن 
ننحاَز لأرقِِّهم �ص�تًا و�أ�صعِرِهم قري�صًا و�أبرِعِهم عزفًا عَلى قيثارِتِه وهَ� جريٌر ، 
وهَ� مْن ناحيٍة �أخَرى �رسيُع �لهج�ِم عَلى �ملعاِن يناديَها فت�رسُع منقادًة �إليِه ِف لنٍي 
ماُت �لأخريُة و��صحٌة  ٍر �أَو ت�صنٍُّع ، وهِذِه �ل�صِّ ٍ �أَو تقعُّ وي�رٍس و�صماحٍة دوَن َما تع�رسُّ
دَّ عَلى  كلَّ �ل��ص�ِح ِف �صعِر كلٍّ مَن �لفرزدِق و�لأخطِل ، فاإَذ� حاوَل جريٌر �لرَّ
�ِط ح�صَن  َميه �أَو عَلى كليِهَما كاَن مالكًا لناحيِة �لق�ِل لذَع �ل�صَّ و�حٍد مْن َخ�صْ
ر��صِة،  هاِم«)62(. وكذلَك فعَل �رُسَ�َقُة مَع جريٍر ِف �لنَّقي�صِة م��صِع �لدِّ ت�صديِد �ل�صِّ

َجــِريــَرا)*( الرِْهَجاِء  ِف  َدُق  ــَرزرْ ــَف الرْ َغَلَب 

ـــا ـــَابَ ِك َوَل  ـــَت  ـــغرْ ـــَل بَ ـــاً  ـــبَ كـــعرْ ـــــَا  َف

ــَواِن)*( ـــــ�ــسرْ الــنَّ ُحــكــوَمــُة  ــوَز  ـــ َتُ َل  اأَنرْ 
ـــــيــبَــاِن �ــسَ ــي  ـــ ــِن بَ ِف  ــَة  ــوَم ـــ ــُك ـــ ُ الرْ اإِنَّ 

يـَرا َف�سِ ـيُل  الأ�سِ َدنَـا  اِحـبَيَّ  �سَ يَـا 

ـــٍر ــــنرْ ُنَ ـــــَك ِم َف اإنَّ ـــررْ ــضَّ الـــطَّ ــ� ــُغ َف

ى  َقـ�سَ َقـدرْ  ـَراً  ِب�سرْ اإِنَّ  الرَْعـبَاَءِة  َذا  يَا 
ـِلـَها هرْ اأَ ِمــنرْ  تُُم  لَ�سرْ ُـُكوَمَة  الرْ َفَدُعـوا 
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�أي�صًا ، وذلَك ِف  ِبِب�رْسٍ  عنَدَما وقَف ِف �صفِّ �لفرزدِق ، وهياأَْت لذلَك �صلُتُه 
ق�ِلِه :

يا�صَة  �ل�صِّ �أنَّ  �إَِل  كت�ر �ص�ِقي �صيف عنَدَما ذهَب  �لدُّ َيتَِّفُق مَع  و�لباحُث 
عر�َء  �ً ُيْبِعُد جرير�ً عنُه ، وهَي �أي�صًا ، �لَِّتي جعَلْتُه يدُع� �ل�صُّ هَي �لَِّتي جعَلْت ِب�رْسَ
بريينَي)63(؛ �إْذ  لهجاِئِه َوَرْميِه بثِل َما كاَن َيْرِمي ِبِه ُهَ� �لأُم�ينَي ِف �أثناِء وليِة �لزُّ
ايُع ِفيِه �لأَُم�ينَي  بريينَي ِف �ل�قِت �لَِّذي ُي�صَ يا�صِة َنْحَ� َهَ�ى �لزُّ قاَدْتُه تيَّار�ُت �ل�صِّ
برِي ، وكذلَك كاَن ميُل جريٍر مَع قبيلِتِه َبِني يرب�ع  : فقْد ماَلْت قي�ٌس مَع �بِن �لزُّ
برِي ، َوَرَثى جريٌر قتالُهم)64(.  �لَّذيَن حارُب�� ِفيَما بعُد ِف �صف�ِف م�صعِب بِن �لزُّ
برييَِّة �إلَّ َما ندَر ِمَن �لأبياِت  و�حلقُّ �أنَّ دي��َن جريٍر قْد خاَل ِمَن �لعتد�ِد بهِذِه �لزُّ
ِقيِّ �أيَّاَم فتنِة �لب�رسِة، وعِن �لكعبِة  كق�ِلِه يفخُر بق�ِمِه �لَّذيَن ذ�ُدو� َعِن �ملنِب �ل�رسَّ

�يِل ( برِي ، مْن نقي�صٍة ُيِجيُب ِبَها �لبعيُث)65(: ) بحُر �لطَّ منا�رسًة لبِن �لزُّ

�أيِّ �لقائل باأنَّ جرير�ً مْل يكْن عريقًا ِف زبرييَِّتِه  ولَذ� َيتَِّفُق �لباحُث مَع �لرَّ
برِي  �لزُّ �بِن  َعَلى  �لق�صاُء  َتَّ  ا  فلمَّ �أَُمِ�يَِّتِه)66(،  و�ص�َح  �صعِرِه  ِف  ْح  َتتَّ�صِ مْل  �لَِّتي 
ا  عمَّ ُيف�صُح   ، َل  �لأوَّ �صاعَرُهم  فكاَن   ، َتاّمًا  ًا  َخُل��صَ لالأَُمِ�ينَي  َخُل�َس  و�أن�صاِرِه 
مبادَئُهم  وتذيُع   ، دع�َتُهم  تن�رُس  يَّاَرُة  �ل�صَّ �صحيفُتُهم  ُهَ�  بْل   ، �أمٍر  مْن  ينت�وَن 
ِدُث �أثَرَها  وماآثَرُهم �نطالقًا مَن �ملربِد و�لكنا�صِة ، فت�صت�ِل َعَلى �لأ�صماِع ، َوحُتْ
�ِعي مْنُه ؛ لأنَّ  ًا و�صاعَرَها �لرَّ ُب َقي�صَ �ً ُيَقرِّ ِه جنُد ِب�رْسَ ِف �لنُِّف��ِس. َوِف �ل�قِت نف�صِ
َب  ُه مْن �أخ��ِلِه ، َكَما َقرَّ ُه كاَنْت قي�صيًَّة مْن َبِني جعفِر �بِن كالٍب ، َفُهَ� َيُعدُّ �أُمَّ
متيمًا و�صاعَرَها �لفرزدَق مْنُه ، و�تَّخَذُه ندميًا َلُه)67(، وكذلَك كاَن �رُسَ�قُة �لبارقيُّ 
َها ؛ فقْد ذهَب �إَِل عبِد �مللِك بِن مرو�َن بدم�صَق ،  َبًا مْن ِب�رْسٍ لالأ�صباِب نف�صِ ُمَقرَّ
برِي ، فخرَج معُه �رُسَ�َقُة ، م�صاحبًا  ومكَث هناَك حتَّى جميِئِه لقتاِل م�صعِب بِن �لزُّ

َحِطيُمَها ُيْرَمى  �لأَْرَكــاِن  ُحْرَمِة  َوَعْن 

ـَواً)*( َويَـُجـورَعفرْ ًة  َمـرَّ ُد  �سِ يَقرْ ُم  ُـكرْ َوالرْ
ـــِريـــر)*( َجــــ ــُغـــبَـــاِر  الرـْ ِف  ــــــــوِدَر  َوُغ

ِرَماُحـَنا َذ�َدْت  ِْقيِّ  �ل�رسَّ ْنَبـِر  �مْلِ َعِن 

َوثَِمينََهـا َها  َغـثَـّ َتِيـَمـاً  ــغرْ  ـــ ــِل ـــ اأَبرْ
َحـَلـبَاتُـُه َزترْ  ــرَّ ـــ ـــ بَ َدَق  ــَرزرْ ـــ ــَف الرْ اأَنَّ 
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ُه  مَّ َبه. وعنَدَما ت�لَّ ِب�رْسٌ �لك�فَة �صَ �ً �لَِّذي عرَفُه هناَك ، فا�صتظرَفُه وقرَّ �أخاُه ِب�رْسَ
ُة  ق�صَّ تذكُر  َكَما   ، ويت�صاحكاِن  يتالعباِن   ، اره  ندماِئِه و�صمَّ �أحَد  ، وجعَلُه  �إَِليِه 
؛  بِن مرو�َن  ِب�رْسِ  �لنَّا�ُس ِف زمِن  �ِوي)68( : »َقِحَط  �لرَّ قاَل  يِل ِف دي��ِنِه ،  �ل�صَّ
فخرُج�� فا�صت�صَق�� َوِب�رْسٌ مَعُهم ، فرجُع�� وقْد ُمِطُرو� ، وو�فَق ذلَك �صياًل جاَء 
مَن �للَّيِل ، فغرَقْت ناحيُة بارٍق وبِني �صليٍم ، فخرَج ِب�رْسٌ مَن �لغِد ينظُر �إَِل �آثاِر 
، َو�رُسَ�َقُة  �ملطِر حتَّى �نتَهى �إَِل بارٍق ، فاإَذ� �ملاُء ِف د�ِر  �رس�قَة بِن مرد��ٍس �لبارِقيِّ
قائٌم ِف �ملاِء ، فقال : �أ�صلَح �هلُل �لأمرَي ، �إنََّك دع�َت �أم�ِس ومْل ترفْع يديَك ، فجاَء 
�رُسَ�َقُة  فاأن�صاأَ   ، ِب�رْسٌ  �فاُن ، ف�صحَك  �لطُّ ُكْنَت رفْعَت يديَك جلاَء  َتَرى ، وَل�  َما 

يق�ُل)69(: ) بحُر �ل��فِر (

َمًا �أو  ْت ُتَر�َثًا ُمَتَجهِّ �َت �لعربيََّة لي�صَ يِل هِذِه �أنَّ �لذَّ ِة �ل�صَّ ون�صتنتُج مْن ق�صَّ
ر�ِس ، ومْل  هرِة �أو �لدَّ َعب��صًا ، ولكنَّها ُتر�ٌث �صاحٌك مْل يلَق ُمْعَظُمُه حّظًا ِمَن �ل�صُّ
غِم مْن ثر�ِء �أ�صكاِلَها �لفنِّيَِّة،  ديَِّة َعَلى �لرَّ �ر�ُص�َن �إل بنيِة �لنُّ�ص��ِس �ل�رسَّ يفطِن �لدَّ
ُه ِب�رْسٌ  �صُ َا لأنَّ َما و�صَل منَها قليٌل �إذ� ِقي�َس �إل �لكثرِي �لَّذي ُفِقَد مْنَها. ُثمَّ ُيَحرِّ ُربَّ
ِهم َعَلى بع�ٍس ، حتَّى  عر�ِء ، و�إثارِة وتاأليِب بع�صِ �لَِّذي كاَن ُمْغَرَمًا بتحري�ِس �ل�صُّ
ُه َعَلى هجاِء جريٍر  �صُ ُهم بتالبيِب بع�ٍس ، ُيَحرِّ يتهاَج�� ويتالَح�� ، ومي�صَك بع�صُ
ي هاجيًا جرير�ً فانق�سَّ َعَليِه  وتف�صيِل �لفرزدِق ، وقْد كاَن َلُه َما �أر�َد)70(؛ فينَبِ

قِر �جلارِح ، وقْد �أُْفِحَم �رُسَ�َقُة حنَي �صمَع �صعَر جريٍر ِفيِه)*(. جريٌر كال�صَّ

�لفاتكُة،  نقي�صُة جريٍر  �أحدَثْتُه  �لَِّذي  �ملاأ�صِ�يِّ  �لأثِر  �إَل  يع�ُد  ولعلَّ هَذ� 
ُل  ُيَح�ِّ كاَد  �فعِة  �لرَّ و�لكلمِة  �خلاف�صِة  بالكلمِة  �لعرِب  تاأثَُّر  �أنَّ   ، ُهَنا  ُر  ولنتذكَّ
بالقدرِة  اعِر  �ل�صَّ �عتقاَد  �أنَّ  �لباحُث  ويظنُّ   ، �ٍس  مقدَّ �صماِويٍّ  �صيٍء  �إَل  �لكلمَة 
متاأثِّريَن  كاُن��  �لَّذيَن  �لُقد�َمى  عر�ِء  �ل�صُّ عنَد  ًة  ر��صٌخ خا�صَّ �عتقاٌد  للكلمِة  ِة  �لفذَّ

ـَحـاَبـا �ل�صِّ �ْصَقـاَنـا  َفاأَ ــِه  ــَدْعـــــَ�ِت ِل
ـاَبـا �أَ�صَ َمـا  َوُيْحـِيي  ــِه  ِب ُيَعـا�ُس 
ـَباَبـا �ل�صَّ ِتـِه  ِبـُغـرَّ َوَن�ْصَتْجـِلي 

تََجـابَـا َفا�سرْ ـٌر  ِب�سرْ ـــــَمــَن  حرْ الــرَّ َدَعـــــا 
َغـيٍث َب  ـورْ �سَ ـٍر  ِب�سرْ ــاُء  ـــ ُدَع ـــاَن  َوَك
َوُيـْحـَيا ُي�ْصَقـى  ِبَ�ْجـِهـِه  �أََغـــــرُّ 
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ْت هِذِه  باجل�ِّ �لأ�صط�ِريِّ �لَِّذي يحيُط بالكالِم �مل�قِِّع و�آثاِرِه �لعميقِة ، وقِد �متدَّ
وؤيُة حتَّى نهايِة �لع�رِس �لأُم�يِّ ، وقْد ذكَرْت كتُب �لأدِب مْن طق��ِس جريٍر  �لرُّ
ِة  �لَِّتي كاَن ميار�ُصَها - قبَل �إبد�ِع �أعماِلِه �لهجائيَِّة وقبَل �إلقاِئَها - َما ُي�ِحي بق�َّ
ر�ص�ِخ �لإمياِن ب�صحِر �لكلمِة ، وقدرِتَها �لنَّافذِة َعَلى �لتَّاأثرِي و�لإ�صابِة ، وكاأنََّها 
�لقدرِة �خلالقِة  �أخَرى ، و�أظنُّ فكرَة  �أحيانًا  �أَو غيٌث حمِيي   ، �أحيانًا  قاتٌل  �صيٌف 
مْن  جزء�ً  َلْت  و�صكَّ  ، للب�رِس  �جلمعيَِّة  �كرِة  �لذَّ مَع  �نتقَلْت  قِد  للكلمِة  و�مل�ؤثِّرِة 
وؤيِة َعَلى �لأ�صاطرِي  جِع ، �ص��ٌء �عتمُدو� ِف هِذِه �لرُّ عِر و�ل�صَّ كياِنِهم، وروؤيِتِهم لل�صِّ
بْل  ِفيَها)71(  ِة �خلالقِة  بالق�َّ �أَو  للكلمِة  حريَِّة  �ل�صِّ ِة  بالق�َّ مُتَثُِّل �لعتقاَد  �لَِّتي  تلَك 
َعَليِه ،  اًل جرير�ً  َلُه ، مف�صِّ �أْن نَرى �رس�قَة خما�صمًا للفرزدِق ، مغا�صبًا  نلبُث  َل 

يق�ُل)72(: ) بحُر �لكامِل (

لِة)73(: ) بحُر �لكامِل ( ويذكُرُه ِف �إحَدى ق�صائِدِه �ملط�َّ

حيُث يق�ُل ِفيَها)74(:

َحْلبِة  فار�صيِّ  بنَي  �لكالميَِّة  �ملعركِة  هِذِه  �صبِب  عْن  �آخُر  خٌب  وهناَك 
ُه  �صَ باِق؛ جريٍر و�رس�قَة ، يرويِه �صاحُب �لأغان)75(، فيق�ل : �إنَّ �لَِّذي َحرَّ �ل�صِّ
هَ� حممُد بُن عمرِي بُن عطارَد بُن حاجٍب بُن ُزر�رَة ، قريُب �لفرزدِق ، �لَِّذي بذَل 
عر�ِء �لفرزدَق َعَلى جريٍر ، فلْم ُيْقِدْم  َل مَن �ل�صُّ �أربعَة �آلِف درهٍم وفر�صًا ، مِلَْن َف�صَّ
َل  َعَليِه �أحٌد منُهم �إلَّ �رُسَ�َقُة ، وكاَن ذلَك �صبَب �تِّ�صاِل �لهجاِء بيَنُهَما. فهْل ف�صَّ
َمَها �أحُد �أثرياِء ع�صريِتِه ؛  خمِة �لَِّتي قدَّ �ص�ِة �ل�صَّ �رس�قُة �لفرزدَق مدف�عًا بهِذِه �لرِّ
غِم مْن �أنَّ �لباحَث َل ي�صتبعُد  حممد بُن عمرٍي هَذ� ، مِلَْن ين�رُس �لفرزدَق ؟! َوَعَلى �لرَّ
اعريِن �إَِل َدوِر ِب�رْسِ بِن مرو�َن  َة هَذ� �خلِب ، فاإنَُّه يعُزو �صبَب �ملناق�صِة بنَي �ل�صَّ �صحَّ

َجـِريـُر ـــــطُّ  ــِغ تَ ـــَا  َف ــاَك  ــ�ــسَ َخ ــدرْ  ـــ َق اأَنرْ 
ــوُر ـــ َذُع ــتـُــــِفـــــزَّ  ا�ــسُ اإَِذا  ــيَّ  ــ�ــسِ ـــ َ الرْ اأَنَّ 

ـِل َفَتَحـمَّ َباِكـَر�ً  َحـْبِلَك  ـْرِم  َوِب�صُ

ـــــِل ــهِّ ــبَ ـُـتَ ـــــنَـــــَة املرْ َدُق لـَـعرْ ـــَرزرْ ــــ ـــَف ــَي الرْ ـــ ــِق لَ

ُمَا�ِسٍع َقنِي  برَْن  يَا  ـ�َسُب  اأَحرْ ُكنرُْت  َقـدرْ 
َـنَا الرْ تَبَاِغـيَك  َعَلى  َت  َعـِلمرْ َولََقـدرْ 

ــِل ِبـَتـَرحُّ ــ��  ـــ �آَذُن �لأَِحـبَّـَة  �إِنَّ 

�َسـاِعـٍر مـــــنرْ  َربُّـــــنَـــــا  َّــَل  تَــَقــبـــ َفـــــاإَِذا 
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ِهم ببع�ٍس ديَدَنُه ، َكَما ُقْلَنا ،  عر�ِء بع�صِ ِف �لتَّحري�ِس بيَنُهَما ؛ �إْذ كاَن �إغر�ُء �ل�صُّ
اعريِن �إَل تف�صيِل �رُسَ�َقَة �لفرزدَق  و�مل�صادُر �لأدبيَُّة ُترجُع �صبَب �خل�ص�مِة بنَي �ل�صَّ
عَلى جريٍر ِف جمل�ِس ِب�رْسٍ ، وهَ� �صبٌب كاٍف وحَدُه لإثارِة غ�صِب جريٍر عَلى 
و�يتنِي  �رُسَ�َقَة وحلمِلِه عَلى هجاِئِه ، ومَن �ملمكِن �لق�ُل باأنَّ هَذ� �لتَّعار�َس بنَي �لرِّ
وِر �لَِّذي كاَنْت تلعُبُه �لع�صبيَُّة �لقبليَُّة  تعار�ٌس مفيٌد ، فهَ� يدلُّ عَلى خط�رِة �لدَّ

اعريِن. ِف �إذكاِء روِح �ملناف�صِة بنَي �ل�صَّ

�ِعي  �لرَّ مَن  كلٍّ  عَلى  ِفيَها  ردَّ  �لَِّتي  جريٍر  ق�صائَد  فاإنَّ   ، حاٍل  �أيَِّة  وعَلى 
ُد  ديَد بِل �لغيَظ ملمحًا نف�صّيًا و�نفعالّيًا ُيَج�صِّ ُز �لغ�صَب �ل�صَّ و�لأخطِل و�رس�قَة ُتْبِ
ى ِبِه �إَل قب�ِل  عر�ُء �لثَّالثُة كر�مَتُه ؛ ِمَّا �أدَّ “ م�قفًا �إن�صانّيًا “ ل�صاعٍر �أهاَن ه�ؤلِء �ل�صُّ
عريَِّة ِف فنِّ �لنَّقائ�ِس ، َوَما ِف �ملناف�صِة مْن طبيعٍة ب�رسيٍَّة  ي لإبر�ِز قدر�ِتِه �ل�صِّ �لتَّحدِّ
َا �نتقاٍم. ومَع  ِف هَذ� �مل�قِف �لإن�صاِنِّ ، �لَِّذي كاَن مْن نتيجِتِه �أِن �نتقَم مْنُهم �أميَّ
لَة بنَي   �إَل �لتَّحليِل و�مل��زنِة ، �أن  �ل�صِّ �أْن ندلَف  �أْن ن�صرَي - قبَل  لَنا  ذلَك يبَقى 
اعريِن مْل تكْن منبتًَّة ، مثلَما كاَن �حلاُل بنَي جريٍر و�لفرزدِق ، بْل كاَنْت �صلَة  �ل�صَّ
خ�ِل ِف مناق�صٍة مَع جريٍر كاَن بق�صِد �ملناف�صِة  ٍة ، َوَما قاَم ِبِه �رُسَ�َقُة مْن �لدُّ م�دَّ

�لأدبيَِّة و�لبل�ِغ �إَل غايٍة فنِّيٍَّة ، ف�صاًل عْن حتقيِق رغبِة ب�رِس بِن مرو�َن.
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املبحُث الثَّان

التَّحليُل واملوازنُة
�ُل ، ميكُن �لق�ُل باأنَّ  بادُئ بدٍء �إَذ� و�زنَّا بنَي �لنَّقي�صتنِي مْن حيُث �لطُّ  
ُهم ، فنادر�ً َما يقلُّ عدُد �أبياِتَها  �� َعَلى �أْن تط�َل نقائ�صُ �صعر�َء �لنَّقائ�ِس قْد حر�صُ
عْن خم�صنَي وقْد جتاوُز �ملائَة ، ولذلَك كاَنِت �لنَّقي�صُة - كالق�صيدِة �جلاهليَِّة - 
َة �أغر��ٍس �أ�صا�ُصَها �لفخُر و�لهجاُء ، وكثري�ً َما ي�صاحُبَها  جتمُع َعَلى �لغالِب ، عدَّ
�أنَّ  َل  �إِ ذلَك  �صبَب  �صيف  �ص�ِقي  كت�ر  �لدُّ ويرجُع  و�ملديُح.  و�ل��صُف  �لغزُل 
مْن  �لعربيَّ  �لعقَل  �أ�صاَب  َوَما  �لفنِّ  هَذ�  بنَي  يالئُم��  �أْن  �أر�ُدو�  �لنَّقائ�ِس  �صعر�َء 
ٍر ونه��ٍس ، فلْم َتُعِد �مل�صاألُة م�صاألَة هجاٍء عاجٍل ، بْل �أ�صبَحْت م�صاألَة هجاٍء  تط�ُّ

ر�ِس ِف تاريِخ �لقبائل)76(. ٍد ، يق�ُم َعَلى �لبحِث و�لدَّ معقَّ

نًا مْن جملٍة مَن  �أَِو �لإطاِر �خلارجيُّ للق�صيدِة يبُدو مك�َّ �لعامُّ  و�لهيكُل 
اُد ِف حتديِد عدِدَها حتَّى ت�صتحقَّ �أْن حتمَل ��صَم ق�صيدٍة،  �لأبياِت ، �ختلَف �لنُّقَّ
�أَو تزيُد ،  َلُه فقْد تبلُغ �لق�صيدُة مائًة  ا �أكُثَها فلي�َس ِفيِه خالٌف ؛ لأنَُّه َل حدَّ  �أمَّ
دِة  و�لختالُف ِف �أقلِِّها ؛ �إْذ َل ميكُن �أْن ُتَ�فَّ �لق�صيدُة ذ�ُت �مل��ص�عاِت �ملتعدِّ
اعُر َعَلى َنْحِ� ع�رسِة �أبياٍت �أَو يزيُد عْن ذلَك بقليٍل ؛ لهَذ�  َها �إَذ� �قت�رَس �ل�صَّ حقَّ
كاَنِت �لق�صيدُة تط�ُل عادًة �إَِل �لثَّالثنَي و�لأربعنَي و�خلم�صنَي بيتًا ، وقْد ت�صُل �إَِل 
عر�ُء ِف هَذ� خمتلف�َن ، فمْنُهم مْن ي�صتطيُع �أْن يطيَل فيجيَد ،  �أكَث مْن هَذ� ، و�ل�صُّ
ِط)77(، فاإَذ� َما نظْرَنا �إَل ق�صيدِة  �ِل �ملت��صِّ ومْنُهم مْن يكتِفي بالق�صيدِة ذ�ِت �لطُّ
�رُسَ�َقَة جنُد �أنََّها جاَءْت مَن �لنَّ�ِع �لق�صرِي ؛ �إْذ بلَغ عدُد �أبياِتَها )13( ثالثَة ع�رَس بيتًا 
َا ؛ لأنَُّه �نفلَت بعَد مطلِع �لق�صيدِة مبا�رسًة �إَل �لهجاِء ، عَلى عك�ِس جريٍر  ، ُربَّ
ائدَة)*(، و�أتاَح هَذ�  مٍة غزليٍَّة ملتزمًا �لنَّظريََّة �جلماليََّة �ل�صَّ �لَِّذي بد�أَ ق�صيدَتُه بقدِّ
َما  َن نقي�صَتُه مْن عنا�رِس �جلماِل  �لفنِّيََّة ومي�َلُه ، في�صمِّ َي ن��زَعُه  �أْن ُير�صِ جلريٍر 
ُه  تفر�صُ �لَِّذي  �لإ�صاِر  عَلى  بذلَك  ، وخرَج  يرت�صيَها  �لَِّتي  �لغايِة  عَلى  بَها  ُي�ِف 
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َق َلُه هَذ� ؛ لأنَّ �هلُل حَباُه م�هبًة  يِّ �لفخِر و�لهجاِء ، وحتقَّ �لنَّقي�صُة مثَّاًل ِف غر�صَ
ًة هيَّاأَْت َلُه تلَك �مل�صارَب ينفُذ عْن طريِقَها �إَل َما ُي�ؤِثُرُه مْن �أل��ِن �لتَّعبرِي ، لكنَّ  فذَّ
ِه مياًل �إَل �لغزِل و�نفلَت �إَل هجاِء جريٍر وبادَرُه بالهج�ِم  �رُسَ�َقَة مْل يجْد ِف نف�صِ
�رُسَ�َقَة  نف�َس  �أنَّ  �أَو   ، غرِيِه  �أَو  بالغزِل  لهجاِئِه  َد  مُيَهِّ �أْن  �لق�صيدِة دوَن  منُذ مطلِع 
ليُل عَلى ذلَك �أنَُّه مْل يقْل ِفيِه �صَ�ى )4( �أربِع مقط�عاٍت  ق�صرٌي ِف �لهجاِء ، و�لدَّ
بخالِف هِذِه �لق�صيدِة)*(، ولعلَّ هَذ� يع�ُد �إَل غلبِة �لنَّزعِة �لأخالقيَِّة عَليِه)78(، 
اِد  �لنُّقَّ بع�ُس  �أرجَع  فقْد  كلٍّ  وعَلى   ، لأ�صحاِبِه  �ملكايَد  تدبرِيِه  مْن  غِم  �لرَّ عَلى 
ُلَها فنِّيٌّ ، يتمثَُّل ِف  عر�ِء �إَل �لق�صائِد �لق�صاِر ، �إَل ثالثِة �أ�صباٍب ؛ �أوَّ جن�َح �ل�صُّ
تهذيِب �لق�صيدِة وتنقيِحَها بحذِف ف�ص�ِلَها ، َوَما قْد يت�رسَُّب �إَليَها مْن ح�صٍ� ؛ 
اُد ، وثانيُهَما  اعِر يريُد �ملعَنى �ملر�َد ، وهَ� �لإيجاُز �لَِّذي كاَن يبغيِه �لنُّقَّ لك�ِن �ل�صَّ
عر�ِء  يٌّ ، وهَما �صبباِن متد�خالِن يتمثَّالِن ِف حر�ِس �ل�صُّ وثالُثُهَما �صكِليٌّ ونف�صِ
ريورِة  عَلى رو�ِج �ص�ِق ق�صائِدِهم ِف �حلفِظ و�لعُل�ِق بالأف��ِه و�لأ�صماِع ، و�ل�صَّ
اآمَة  امعنَي �ل�صَّ بنَي �لنَّا�س ؛ َكي يكتَب لَها �خلل�ُد ، ف�صاًل عْن مر�عاِتِهم جتنيَب �ل�صَّ
و�مللَل«)79(، ولَذ� فمَن �ل���صِح �أنَّ ق��َم ق�صيدِة �رُسَ�َقَة �لفخُر و�لهجاُء ، وهَما 
عامتاِن �لأ�صا�صيَّتاِن �للَّتاِن قاَمْت عليِهَما �لنَّقي�صُة ، وخُل�َس ِف حك�مِتِه ِف  �لدُّ

نهايِة �لق�صيدِة �إَل تف�صيِل �لفرزدِق عَلى جريٍر ، وذلَك عنَدَما قاَل :

متثُِّل  �لَِّتي   ، �لتَّ�صمنِي  ظاهرِة  �إَل  ابقِة  �ل�صَّ �لأبياِت  ِف  اعُر  �ل�صَّ جلاأَ  وقْد 
عِريُّ لق�صيدِتِه ، وذلَك عنَدَما  اعِر �لفنِّيَِّة يحتاُج �إليَها �لبناُء �ل�صِّ �إحَدى و�صائِل �ل�صَّ

ــُجـــــوُر ـــ ًة َويَ ـــــُد َمـــــــرَّ ــ�ــسِ ـــُم يـَـقرْ ـــــــكرْ ُ َوالرْ
َجـــــِريــُر ــاِر  ــبَ ــُغ الرْ ِف  ـــــوِدَر  َوُغ  ، ــَواً  ـــ ــفرْ َع
ـــــوُر ــثُ َعـــ ـــــِئـــــيـــــَم  الــلَّ اإِنَّ  ــُه  ـــ ــابُ ـــ ــسَ ــ� اأَنرْ
ــوُر ــ�ــسُ ـــ ـــٌف َمرْ ـــَل ـــِة ُمرْ ــــ ـــَراَغ َ ـــُن املرْ ــــ َوابرْ
ـُر)80( لَبَ�سِ ــِهـــــمرْ  ِمــيــَزاِن ِفـــــي  ـَـيـــــِل  ِبــاملرْ

َوثَِمينََهـا َها  َغـثَـّ َتِيـَمـاً  ــغرْ  ـــ ــِل ـــ اأَبرْ
َحـَلبَـاتُـُه َزترْ  ــرَّ ـــ بَ َدَق  ــَرزرْ ـــ ـــ ــَف الرْ اأَنَّ 
ِبـِه َعـــــثـَــــَرترْ  ـــــَمــٍر  َمرْ َل  اأَوَّ ــاَن  َكـــ ــا  َم
َوالرُْعـَا اِئِل  ِبالرَْف�سَ َدُق  الرَْفـرزرْ َذَهـَب 
ــي ـــ ــِن ـــــيِّ َواإِنَّ ـــ ــاِرِق ــبَ ــــــــاُء الرْ ــَذا َقَــ�ــسَ ـــ َه
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ُه بع�ُس �لَعرو�صينَي عيبًا  يَرى �أنَّ ِف ��صتعماِلَها �رسورًة ولي�َس ��صطر�ر�ً ، وقْد عدَّ
عِر ، و�لباحُث يَرى غرَي ذلَك ؛ َفِفي �صبيِل تدقيِق �رُسَ�َقَة ِف �ملعاِن  مْن عي�ِب �ل�صِّ
ِل و�لثَّاِن. �إنَُّه ُي�ؤِثُر متاَم  ، َوِف �صبيِل ��صتيفاِئَها جنُد �لتَّ�صمنَي ماثاًل ِف �لبيِت �لأوَّ
لتعميِق  �لنَّ�سِّ  بنيِة  ِف  ��صتخدَم  َكَما  يقطُعُه.  َل  �لقافيِة  قطَع  �أنَّ  ويَرى   ، �ملعَنى 
ِل ، و�لتَّ�صديَر بنَي »عَثْت  باَق بنَي »يق�صُد ويج�ُر« ِف �لبيِت �لأوَّ للِة ، �لطِّ �لدِّ
وعث�ُر« ِف �لبيِت �لثَّالِث. َوِمَّا ينبِغي مالحظُتُه �أنَّ �لفخَر �مل�صيطَر عَلى �لق�صيدِة، 
هَ� فخٌر قبِليٌّ حم�ٌس ؛ �إْذ عاَد م��ص�ُع �لأن�صاِب ليحتلَّ �ملكانَة �لعظَمى ِف �لع�رِس 
�لأمِ�يِّ ، وعاَدِت �لع�صبيَُّة �لقبليَُّة جذعًة مْن جديٍد ِف هَذ� �لع�رِس ، وقْد هياأَِت 
فَة �لأوَل �لَِّتي �تَّكاأَ  جاعِة كاَن �ل�صِّ يا�صيَُّة لَهِذِه �لع�دِة ، و�لفخُر بال�صَّ �لأج��ُء �ل�صِّ

عليَها �رُسَ�َقُة ِف هِذِه �لأبياِت ، فرن�ُه يق�ُل :

رِي  )81(، وهَما مَن �صباِع �لطَّ ُه بطاِئَريِّ �لُعقاِب و�لباِزيِّ فقْد �صبََّه �رُسَ�َقُة نف�صَ
رُي �لعتاُق فتلت�صُق بالأر�ِس ، وقْد يك�ُن �ملر�ُد بالعقاِب  �جلارحِة ، �لَِّتي تخاُفَها �لطَّ
�يَة �لَِّتي ُتْرَفُع ِف �لقتاِل ، فاإَذ� �صقَطْت دلَّ ذلَك عَلى هزميِة مْن يحمُلَها ، ولَذ�  �لرَّ
جاعِة  َا �صخ�ٌس يتَّ�صُم بال�صَّ �يِة لي�َس �صخ�صًا عادّيًا ، و�إمنَّ فالَِّذي يق�ُم برفِع هِذِه �لرَّ
و�لب��ِزي  �لُعقباَن  �أنَّ  يق�صُد  َا  وربَّ  ، �جلارحِة  ق�ِر  و�ل�صُّ �لب��ِزي  مثَل  و�لإقد�ِم 
مْن  �صيقتُلُه  مْن  جثِث  مْن  طعاَمَها  �صتجُد  باأنََّها  ثقًة  ِه  ر�أ�صِ ف�َق  لُِّق  حُتَ ق�َر  و�ل�صَّ
يتَّ�صُح ذلَك ِف هجاِئِه   ، �لثَّانيُة  فُة  �ل�صِّ بالأن�صاِب هَ�  �لفخُر  َكَما كاَن  �أعد�ِئِه. 

جلريٍر ِف هَذ� �لبيِت :

لقْد كاَن جريٌر مْن بِني كليِب بِن يرب�ٍع ، وهَي ع�صريٌة مْن ع�صائِر بِني 
 َ ُعريِّ ، وقْد  �ملاآثِر  �لإبِل و�حلمِر عِن  ��صتغرَقَها رعُي   ، اأِن  �ل�صَّ هيِّنَة  متيٍم، وكاَنْت 
جريٍر  ُكْنَيَة  �ملر�غِة)*(،  �بُن  �صاَر  حتَّى   ، �لفرزدق  قبِل  مْن  بذلَك  كثري�ً  جريٌر 

ُمـــــ�ُر  َمـــــاأْ ِبـِطـاَلِبَهـا  ــِنـــــي  َوَكـــــاأَنَّ
ُقـ�ُر َو�صُ ـيَدَها  �صَ َبـَ��ٍز  َوَحـَمْت 

ِبَد�ِرَهـا ِلـمَّ  �أُ �أَْن  َرِبيَعـُة  ى  َتْخـ�صَ
ْت َ َفَتَحـريَّ َطـرَيًة  ُعَقـاِبي  َطـاَرْت 

ـــوُر ـــثُ ع ـــَم  ـــي ـــِئ ـــلَّ ال اإنَّ  ــــُه  ــــابُ ــــ�ــــسَ اأنرْ ــِه ِب ترْ  ـــــَ�َ َع ـــٍر  ـــَم َمرْ َل  اأوَّ ــــاَن  َك ـــا  َم
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�صميََّة ِف �صعِرِه ، وفعَل �رس�قُة ذلَك ِف هِذِه �لق�صيدِة ، عنَدَما قاَل ر�ميًا �إيَّاُه  �لرَّ
بهِذِه �لُكْنَيِة :

وو�صَم �رُسَ�َقُة جرير�ً بالفر�ِس �ملحمِر �للَّئيِم �لَِّذي كَبا بِه ف�صقَط ؛ لأنَُّه فر�ٌس 
ُي�صبُه �حلماَر ف جريِه وبطِئِه ، ولعلَّ بنَي رعيِّ ُكليٍب لالإبِل و�حلمِر وق�ِل �رُسَ�َقَة 

. ويق�ُل معاتبًا ِب�رْسَ�ً : ِل حممر«)*( �صلَة رحٍم وحتابٍّ »�أوَّ

ي��ِن  َق �لدِّ ابقِة ، مْن ذلَك �أنَّ حمقِّ ولَنا بع�ُس �ملالحظاِت عَلى �لأبياِت �ل�صَّ
َل مْن ق�صيدِة جريٍر)82(، و�حلقُّ  ��ُب حنَي ذهَب �إَل �أنَّ �لبيَت �لأوَّ قْد جانَبُه �ل�صَّ
و�صَل  ُثمَّ   ، قلَنا  َكَما   ، مرو�َن  بِن  ب�رِس  مْن  باإيعاٍز  جريٍر  بهاجاِة  بد�أَ  �رُس�َقَة  �أنَّ 
�َقَة  ُه فيَها ، �إَل درجِة �لتَّن�صي�ِس �لكامِل مَع بيِت �رُسَ جريٌر ِف ق�صيدِتِه �لَِّتي ناق�صَ
قًا  ِب�رُسَ�َقَة وينق�سُّ عَليِه مزِّ ينفرُد  ُثمَّ  ِب�رْسٍ  �أ�صا�صًا ملدِح وعتاِب  مْنُه  ليتَّخَذ  ؛  هَذ� 
ابقة)*(. ومْن ذلَك �أي�صًا ، �لتَّنا�سُّ �لقر�آِنُّ ِف �لبيِت �لثَّاِن ، فامل�قُف  ق�صيدَتُه �ل�صَّ
اعَر  اعِر �نتقاَء لفٍظ �أَو تركيٍب بعيِنِه ، وهَ� َما دفَع �ل�صَّ عِريُّ قْد يفر�ُس عَلى �ل�صَّ �ل�صِّ
كِر �حلكيِم ذ�ِتَها و�لتَّنا�سِّ مَعَها ، بْل نَرى �ملعجَم  �إَل ��صتدعاِء بع�ِس �ألفاِظ �آي �لذِّ
يِطُر عَلى �لبيِت �لثَّاِن ، باإمكاَناِتِه �لتَّعبرييَِّة �ملكثَّفِة �ملت�لِّدِة مَن �لألفاِظ   �لقر�آِنَّ ُي�صَ
�صك�ُر«)*(،  »ي�ُم �حل�صاِب - �لتَّحريُر«)*(، و�لبيِت �لثَّالِث �أي�صًا ،  »ربِّي - 
)83( كاإحِدى �ل��صائِل  �دِفٍ َوِف �لبيِت �لثَّاِن جنَح �رُسَ�َقُة ِف ت�ظيِف و�صيلِة �لرتَّ
بنيُة  فجاَءْت   ، عريَِّة  �ل�صِّ جتربِتِه  عْن  �لتَّعبرِي  ِف  يَِّة  �لثَّ باإمكاناِتَها  ُتفيُد  �لأ�صل�بيَِّة 

ـــَت اأَِمـــــيـــــُر ــــ ــا َواأَنرْ ــنَ ــَت لَ ـــــبرْ ــاَّ َغــ�ــسِ ـــ َه
ـــــِريــُر)*( ــُق َوالــتَّــحرْ ــِعــترْ ــاِب الرْ ــ�ــسَ ِ يَـــــوَم الرْ
�َسُكــوُر ــَت  ــلرْ ـــ ــَع َف اإِنرْ  ـــــــي  َوَربِّ اإِنِّـــــــي 
ـــَذوُر ــــ ــمرْ َمرْ ـــ ــُه ـــ ــاَق ـــ ــى َفـــــــاإِنَّ اإِبَ ـــ ــَق ــبرْ تَ
ُوُعــــــــوُر َذاَك  ُدوَن  ــاِزُل  ـــ ــنَ َم ــمرْ  ـــ ــُه َولَ

ـُر التَّبرْ�سِ ـِهَك  ِلَوجرْ ُحـقَّ  ـُر  ِب�سرْ ــا  يَ  
ِنيَعـٍة �سَ َخـيـَر  اإِنَّ  ُكـَليبَاً  ررْ  ــرِّ ـــ َح
َداِرٍم ــى  ـــ نَ لأَدرْ اأَورْ  ــمرْ  ـــ َوَلُه يِل  َهـــــبرْ 
َقًة َحـلرْ ــِر  ــواِع َ الرْ ِف  َعَليِهمرْ  برْ  ِ ـــشرْ ِا�
ًة ثَـِنيَـّ ــَراِم  ـــ ــِك الرْ َمـــَع  ــَلــُعـــــوَن  يـَـطرْ َمـــــا 

ــوُر ــ�ــسُ ـــ ـــِة ُمرْـــــَلــٌف َمرْ ـــَراَغ ــــ َ َوابرْــــــُن املرْ َوالرُْعـَا اِئِل  ِبالرَْف�سَ َدُق  الرَْفـرزرْ َذَهـَب 
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للِة وتعميِقَها مْن جانٍب ؛ وهَ� لي�َس  �دِف بنَي »�لعتُق و�لتَّحريُر«، لتاأكيِد �لدِّ �لرتَّ
َا تر�دٌف �صبُه تامٍّ ؛ لأنَّ �لعتَق و�لتَّحريَر ِمَّا يدخُل ِف باِب �لفروِق  تر�دفًا تاّمًا ، و�إمنَّ
)84(، و�ملحافظِة عَلى �لقافيِة مْن جانٍب �آخَر ، فهَي تعمُل عَلى �مل�صت�ينِي  �للَُّغِ�يَِّةٍ
�إَل  �لبيِت  ِف   ويل�ُح  �لفنِّيَِّة.  �لنَّ�سِّ  بنيِة  ِف  و�حٍد  �آٍن  ِف  و�خلارِجيِّ  �خِليِّ  �لدَّ
ُل ِف �صدِر �لبيِت ، و�لثَّاِن ِف  �لُّ �لأوَّ �دِف ، بنيُة �لتَّ�صديِر ، فجاَء �لدَّ جانِب �لرتَّ
)85(، ومهَما يكْن مْن �أمٍر  رفنِي عنَد �لقدماِءٍ ى بت�صديِر �لطَّ مَّ نهايِتِه، وهَذ� َما ُي�صَ
ُد  عِريِّ ، ويتج�صَّ عِر تكت�صُب قيمَتَها مَن �ملعَنى �ل�صِّ “ فاإنَّ �لبنيَة �مل��صيقيََّة ِف �ل�صِّ
�إيقاُعَها مَن �ملبَنى �للَُّغِ�يِّ �مل�صتكنِّ ِف َعالقاٍت د�خليٍَّة �صديدِة �لتَّما�صِك و�لَِّتي 
تكمُن ِف بناِء �جلملِة وت�صكيِل �ملفرد�ِت وتنا�صِق �لفكرِة �ملت�صيِّئِة ِف �لأد�ِء �لفنِّيِّ 
ِق �لتَّتابِع  ُق �إدر�ُكَها �لتَّتابعيُّ - كخا�صيٍَّة لَها - بتحقُّ جميِعِه. ومْن ذلَك كلِِّه يتحقَّ

عريَِّةٍ«)86(. �لإدر�ِكيِّ للبنيِة �ل�صِّ

�لَِّتي  �للَُّغِة  �نتقاِء  قبيِل  مْن  عِريِّ  �ل�صِّ �لتَّنا�سِّ  ��صتخد�ِم  جانِب  �إَل  هَذ� 
دفـَع  َما  وهَ�   ، عريَِّة  �ل�صِّ �حلالِة  عِن  وتر�كيُبَها  �ألفاُظَها   ُ َوُتَعبِّ  ، �مل�قَف  تالئُم 
اعِر »�صحيُم بُن وثيٍل  �َقَة �إَل ��صتدعاِء بع�ِس �ألفاِظ �صدِر �لبيِت �مل�صه�ِر ِلل�صَّ ِب�رُسَ
«)87(، و�لتَّنا�سِّ معَها ، ولكْن عْن طريِق �ملفارقِة وقلِب �ملعَنى �ملر�ِد؛  ياِحيِّ �لرِّ
 ، و�ملهانِة  للمذلَِّة  ��صتحكامًا   ، مزيٍَّة  كلِّ  مْن  »كليبًا«  وع�صريَتُه  جرير�ً  َد  ِلُيَجرِّ
عِف و�لنك�صاِر ، و�إظهار�ً لكب�ِتِهم و�صق�ِطِهم �ملزِري ِف �مل��قِف  و�إبر�ز�ً لل�صَّ
ِفي عَلى بيِتِه �لأخرِي  �لَِّتي تتطلَُّب �لإقد�َم و�لإقباَل َل �لإحجاَم و�لإدباَر ، فهَ� ُي�صْ
مالمَح بيِت »�صحيٍم« �صلبًا للمفارقِة ، �أَو بعبارٍة �أخَرى يربُط هِذِه �ملالمَح ببيِتِه 

عْن طريِق نفيَها ، يق�ُل :

  ويق�ُل �صحيٌم)88(: 

ُوُعــــــــوُر َذاَك  ُدوَن  ــاِزُل  ـــ ــنَ َم ــمرْ  ـــ ــُه َولَ

ــون ــِرُف ـــ ــعرْ ــَة تَ ــاَم ــَم ـــ ــَع ـــــُع الرْ ـــــى اأَ�ــسَ ــتَ َم

ـًة ثَـِنيَـّ ــَراِم  ـــ ــِك الرْ َمـــَع  ــَلــُعـــــوَن  يـَـطرْ ــا  َم

الثّـَنَايَـا ــاَِّع  ـــ ـــ َوَط ــَا  َجـــ ـــُن  ابرْ اأَنـَـــا 
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�ملنك�صِف  �أَي  جاَل«؛  �بُن  »�أنا  فق�ُلُه  ؛  �ملعنينِي  بنَي  و��صحٌة  و�ملفارقُة 
ِف  �لثَّناَيا  يطلُع  جلٌد  �أنَُّه  �لثَّناَيا«،  ِع  »وطالَّ ق�ِلُه  مْن  و�أر�َد   ، �لأمِر  �ل���صِح 
ريُق �إَل  اهِق و�صع�بِتَها �ملعروفِة ، و�لثَّناَيا جمُع ثنيٍَّة ، وهَي : �لطَّ �رتفاعَها �ل�صَّ
بالكر�ِم  �للِّحاِق  عِن  يق�رسوَن  فُهم  ذلَك  بخالِف  جريٍر  ق�ُم  ا  �أمَّ �جلبِل)89(، 
جاعة. بْل �إنَّ منازَلُهم - دوَن ذلَك - مك�ص�فٌة فاَل ي�صتطيُع�َن  ويفتقدوَن لل�صَّ
ُد مْن  ن�صاِئِهم مباحٌة للجميِع ، ويع�صَّ ُهم و�أعر��ُس  فاأر�صُ  ، وَد عْن حماُهم  �لذَّ

للِت �لَِّتي ذكرَناَها ، ق�ُلُه خماطبًا ب�رس�ً : هِذِه �لدِّ

لَُّة و�مل�صكنُة ؛ لأنَُّهم  فهَ� يريُد �أْن يق�َل : لقْد ُكِتَبْت عَلى ق�ِم جريٍر �لذِّ
ق�ٌم �صعاٌف ، ومْن َثمَّ َل� �رسَب عليِهم ب�رسٌ - بناًء عَلى ن�صيحِة �رس�قَة - حلقًة مْن 
َا  �� �حل�صاَر �ملفرو�َس عليِهم ، �أَو �أْن يهرُب��، وربَّ حديٍد ، فاَل ي�صتطيع�َن �أْن يفكُّ
�أر�َد �رس�قُة تقدمَي �لنُّ�صِح لب�رٍس باأْن يعمَل عَلى و�صِمِهم بعالمٍة تبَقى ِف �أدباِرِهم 
وَن مْن �أ�صياِدِهم ، �أَو �أنَّ �رس�قَة �أر�َد �لإ�صارَة - مْن  مثَل �لإبِل ؛ ِلُيْعَرُف�� حنَي يفرُّ
بد�ٍء  �مل�صابِة  �أتاِنِهم  مثَل  جاِل  للرِّ ق�ِم جريٍر مر�غٌة  ن�صاَء  �أنَّ  �إَل  طرٍف خِفيٍّ - 
�أْن ي�رسَب عليِهم  لب�رٍس  َثمَّ ُحقَّ  �حُلُمِر عليَها ، ومْن  ِف رحِمَها ؛ لكثِة تد�وِل 

حلقًة)90(.

فهَ�   - كليٍب  بِني  ع�صريِتِه  مْن  يهرُب  فخِرِه  ِف  كاَن  جرير�ً  �أنَّ  و�حلقُّ 
بِني   مْن  �لأعَلى  بع�صريِتِه  �لفخِر  �إَل  فيِهم - ويلجاأُ  َل فخَر  �أْن  قبَل غرِيِه  يدرُك 
يرب�ٍع ، وكاَن لَها قدٌر ومنزلٌة ووقائُع مذك�رٌة ِف �جلاهليَِّة ، َكَما كاَن يفاخُر 
�أحيانًا ، بقبيلِتِه �لأمِّ »متيٍم «، فياأِتي حينئٍذ برو�ئِع �لفخِر ؛ لأنَُّه يجُد �لكثرَي مَن 

�ملاآثِر �لِتي يفخُر  بَها.

للتَّ�رسيِع ِف متييِز  �مل��صيِقيِّ  وِر  �لدَّ تاأكيِد  اعِر عَلى  �ل�صَّ قبيِل حر�ِس  ومْن 

ـــــــُذوُر ــــمرْ َمرْ ــــُه ــــاَق ـــــــاإنَّ اإبَ ـــى َف ـــَق ـــبرْ تَ َقًة َحلرْ َــَواِعــِر  الرْ ِف  َليرِْهمرْ  َعَ برْ  ِ ا�ـــشرْ
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عِر عْن بنيِة �لنَِّث ، فقْد جان�َس �رُسَ�َقُة بنَي �صطَريِّ �لبيِت ِف مطلِع �لق�صيدِة  بنيِة �ل�صِّ
َْبًا ، فيق�ُل : ًا َو�رسَ َعُرو�صَ

ُه )متفاعلن( ، لكنَّ َعرو�َس �لبيِت  فالبيُت مْن بحِر �لكامِل �لَِّذي َعرو�صُ
؛  وتنا�صَبُه  ِب  �ل�رسَّ ب�زِن  لتلحَق  )متفاعْل(؛  وزِن  عَلى  مقط�عًة  جاَءْت  ِل  �لأوَّ
لأجِل �لتَّ�رسيِع ، و�لقطُع حذُف �صاكِن �ل�تِد �ملجم�ِع وت�صكنُي َما قبَلُه ، وبعَد 
ُب عَلى حاِلِه مقط�عًا ، وعاَدِت �لَعرو�ُس �إَل �أ�صِلَها  ِل ��صتمرَّ �ل�رسَّ �لبيِت �لأوَّ
هَذ�  ِف  لِة  �ل�صِّ وذ�ِت  �ملفيدِة  �ملالحظاِت  ومَن   ، �لثَّاِن  �لبيِت  ِف  َكَما   ، �صاملًة 
َن  َُف للمحافظِة عَلى وزِن �لبيِت وم��صيقاُه ، فقْد َن�َّ �جلانِب ، �رسُف َما َل ُي�رسْ
ِف ، جاَءْت عَلى �صيغِة منتَهى  اعُر كلمَة )َرَو�ِم�ٌس( ، مَع �أنََّها من�عٌة مَن �ل�رسَّ �ل�صَّ

�جلم�ِع ، وميكُن ت��صيُح ذلَك عْن طريِق تقطيِع َعُجِز �لبيِت ، كالآِتي :

َقْفٌر َعَفتـ          ـُه        َرَو�ِم�ٌس              َوُدُه�ُر

   مْتفاعلن              متفاعلن                     متفاعْل

5/5///                5//5///               5//5/5/  

تن�يَن  �لنُّحاُة  �أ�صماُه  »وقْد  �لقيا�ِس،  خالِف  عَلى  جاَء  َو�لتَّْنِ�يُن 
وج�ُدُه  ول�َل   ، �لثَّانيِة  �لتَّفعيلِة  ِف  اكنَة  �ل�صَّ �لنُّ�َن  فقابَل  ورِة«)91(،  �ل�رسَّ
ينتِهي د�ئمًا  ُن  �ملن�َّ �لبيِت ، و�ل�صُم  �نك�رَس وزُن  َثمَّ  �لتَّفعيلُة ، ومْن  لنك�رسِت 
ُن مْن :  �لثَّالِث)*(، مقطٌع ط�يٌل بحركٍة ق�صريٍة ، وهَ� يتك�َّ �لنَّ�ِع   بقطٍع مَن 
ْمِز  ٌ ق�صرٌي + �ص�ٌت �صاكٌن«، وهَ� َما ُيْرَمُز َلُه بالرَّ »�ص�ٌت �صاكٌن + �ص�ٌت لنيِّ
ُ مْن نظاِم مقاطِعَها عنَد �ل�قِف  �س ح �س ، و�ل�قُف عَلى �لكلمِة بالتَّن�يِن ُيَغريِّ
عليَها مْن غرِي تن�يٍن ، »ولقْد �أجاَز �أكُث �لب�رسينَي وبع�ُس �لك�فيِّنَي �رسَف َما َل 
عِر ، وعلَُّل�� ذلَك باأنَُّه رج�ٌع �إَل �لأ�صِل ِف �لأ�صماِء ، ولأنَّ ِف  َُف مَن �ل�صِّ ُي�رسْ
َق �لقدماُء بنَي ن�عنِي  عِر ُيَباُح َما َل ُيَباُح ِف غرِيِه مَن �لكالِم«)92(، وقْد فرَّ �ل�صِّ

ـــوُر ــــ ـــ�ـــضٌ َوُدُه ــــ ــُه َرَواِم ـــ ــترْ ـــ ــَف ــٌر َع ـــ ــفرْ َق �ُسـُطـوُر ــنَّ  ـــ ــُه ــاأَنَّ ـــ َك ــاُر  ـــ يَ ــدِّ ال ــِن  ـــ َ مِل
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َها قبيحًا)93(، ومَن �حل�صِن ، تن�يُن  َها ح�صنًا وبع�صَ ور�ِت ، فجعُل�� بع�صَ مَن �ل�رسَّ
ِف. َوَما �أجمَل �لبيَت �لتَّاِل لبيِت �لتَّ�رسيِع ، وهَ� ق�ُلُه : �ملمن�ِع مَن �ل�رسَّ

�إِذ �نتقَل �رُسَ�َقُة مْنُه �نتقاًل لطيفًا �إَل هجاِء جريٍر دوَن �أْن ُي�ْصِعَرَنا باأنَّ هناَك 
فج�ًة مْن ن�ٍع َما ، وهَ� َما ُيْعَرُف بح�صِن �لتَّخلُّ�ِس ، وهَذ� َما يدفُع بالباحِث باأْن 

ي�صهَد َلُه بروعِة �لبتد�ِء �أَو بب�عِة �ل�صتهالِل.

ا ق�صيدُة »جـريٍر« فقْد بلَغ عدُد �أبياِتَها )43( ثالثًة و�أربعنَي بيتًا ، وهَي  �أمَّ
ِط كافيٌة لأد�ِء �أغر��ِس  �ِل �ملت��صِّ ِط باعتباِر �أنَّ �لق�صيدَة ذ�َت �لطُّ �ِل �ملت��صِّ مَن �لطُّ
اعَر  ئي�ُس �لهجاُء لكنَّ �ل�صَّ َها �لرَّ عر�ُء ، وغر�صُ �إَِليَها �ل�صُّ عِر �لعربيِّ �لَِّتي رَمى  �ل�صِّ
ريقِة �لتَّقليديَِّة بالغزِل �لَِّذي بلَغ )12( �ثنيَّ ع�رَس بيتًا ، وقِد �عرتَف  بد�أَها َعَلى �لطَّ
ُهم  اُدُه جلريٍر بب�عِتِه ِف هَذ� �لفنِّ ؛ لأنَُّه كاَن - َكَما يق�ُل بع�صُ عِر ونقَّ رو�ُة �ل�صِّ
عريُّ �لفرزدُق ينحُت مْن �صخٍر)94(، و�إْن  ُه �ل�صِّ - يغرُف مْن بحٍر ، بيَنَما مناف�صُ
اُد عْن بع�ِس �لفروِق �لَِّتي  كت�ر عبد�لقادر �لقط ، يَرى �أنَُّه مهَما َيُقِل �لنُّقَّ كاَن �لدُّ
ابِق ، جريٌر يغرُف مْن بحٍر و�لفرزدُق  اعريِن كق�ِلِهم �ل�صَّ حلظ�َها بنَي هذيِن �ل�صَّ
ينحُت مْن �صخٍر ، فاإنَّ تلَك �لفروَق تظلُّ �صيئًا طفيفًا د�خَل ذلَك �لإطاِر �لعامِّ 
رِة)95(. ومَع ذلَك تبَقى ُلَغُة �ملعجِم  �رِة �ل��حدِة وج��نِبَها �ملكرَّ وِف تلَك �ل�صُّ
 ، و�ل��ص�ِح  ه�لِة  بال�صُّ  - �لأغلِب  �لأعمِّ  ِف   - تتميَُّز  جريٍر   عنَد  عريِّ  �ل�صِّ
عريَِّة. لكنَّ  و�لبتعاِد عِن �لغر�بِة و�لتَّعقيِد ؛ لت�صبَح قادرًة عَلى حمِل جتربِتِه �ل�صِّ
اِد �لقد�َمى تف�صياًل  �إَليَها - ُتَعدُّ ِف نظِر كثرٍي مَن �لنُّقَّ هِذِه �ملق�لَة �لنَّقديََّة - �مل�صارَ 
عِر �لق�يَّ �ملتنَي َذ�  بُّ مَن �ل�صِّ ل�صعِر �لفرزدِق َعَلى �صعِر  جريٍر ؛ لأنَّ �لعرَب حُتِ
هِل �مل�صرت�صِل ، �إلَّ �أنَّ َما جنُدُه ِف  نَّانِة ، وَل متيُل �إَِل �للَّنِي �ل�صَّ �لألفاِظ �جلزلِة �لرَّ
َا  َا م��ءمٍة �لغزَل وذكَر �لنِّ�صاِء ، وربَّ ال�صِة ُي��ئُم �أميَّ ِة و�ل�صَّ قَّ �أ�صل�ِب جريٍر مَن �لرِّ
ِبِه ماأزَقُه   ُ َتُه ويرمِّ ِبِه ُه�َّ يك�ُن جريٌر قِد �ندفَع تع�ي�صًا ، ِف غزٍل رقيٍق ، يردُم 
ِف مطالِع ق�صائِدِه �لَِّتي حتتاُج �إَل �لفخاِر و�لفرو�صيَِّة وخمايِل �ملجِد ، ول�صكَّ �أنَّ 

ــوُر ـــ ــاأرُْم ـــ ــا َم ـــ ــَه ــَاِب ـــ ــِط ـــ ـِنـــــي ِب َوَكـــــاأَنَـّ ِبـَداِرَهـا  ــمَّ  ـــ ِل اأُ اأَنرْ  َرِبيَعـُة  ـ�َسى  تَخرْ
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ُه ، وجعَلُه يذوُب عاطفًة ووجد�نًا ِف  ى َلُه ودَّ َق َلُه قلَبُه ، و�صفَّ �لإ�صالَم كاَن قْد رقَّ
�ص�يعاِت فر�ِغِه و�صل��ِنِه ، مَع حمب�باٍت ، �ص��ٌء ُكنَّ يع�صَن ِف قلِبِه �أْم ِف ذ�كرِتِه 
�لقائَل : »باأنَّ �صعبيََّة �صعِر جريٍر ، ِف ق�صٍط  �أَي  �لباحُث و�لرَّ ووجد�ِنه. ويتَّفُق 
كبرٍي منُه ، ر�جعٌة �إَل �أنَّ جرير�ً كاَن يذهُب ِفيِه مذهبًا عاطفّيًا ؛ �أي �أنَُّه ُيفارُق ِفيِه 
عبيََّة  بع�َس �ملفارقِة مذهَب �ملدر�صِة �لعر�قيَِّة ، ويقارُب ِفيِه �ملدر�صَة �لعاطفيََّة �ل�صَّ

�حلجازيََّة«)96(.

�صعر�ِء  �أ�صل�ِب  بنَي  �أّي  ؛  و�حلديِث  �لقدمِي  بنَي  غزِلِه  ِف  يجمُع  وجريٌر 
�جلاهليَِّة �لَّذيَن يقف�َن َعَلى �لأطالِل ، ويذكروَن �لأحبََّة ، وي�صف�َن حما�صَن �ملر�أِة 
�جل�صديَِّة ، َعَلى َنْحِ� َما جنُد عنَد �مرِئ �لقي�ِس ،  و�أ�صل�ِب �صعر�ِء �لغزِل �لُعذِريِّ 
�لَّذيَن َبَن�� ن�صيَبُهم َعَلى و�صِف َما يجدوَنُه مْن م�صاعَر ، وبياِن َما للمحب�بِة ِف 
�ِق و�لُهَياِم ، َوَعَلى �لتََّعلُِّق  كَ�ى مْن �آلِم �ل�صَّ ِهم مَن �ملكانِة ، َوَعَلى بثِّ �ل�صَّ نف��صِ
باأهد�ِب ُحبٍّ د�ئٍم م�صتحكٍم يائ�ٍس مْن و�صاِل �حلبيبِة ، �للَُّهمَّ �إلَّ َما يعر�ُس َلُهم 
ِ ِف  مَن �لتِّ�صاِل بطيِفَها و�لتََّغنِّي بذكرياِت �للِّقاء�ِت �لعابرِة َمَعَها ، َوَعَلى �لتََّفنُّ
و�لأهِل  و�ل��صاِة  �ِل  و�لعذَّ �لع��ذِل  حماورِة  عنَد  بذكِرَها   ِ نُّ َ للرتَّ �لفر�ِس  �قتنا�ِس 

و�لأ�صحاِب.

عر�ِء �لعذريِّنَي ؛  لكنََّنا نلحُظ �أنَّ جرير�ً ِف هِذِه �لق�صيدِة قْد َنَهَج نهَج �ل�صُّ
اعِر �خلا�سُّ �لَِّذي ميالأُ َعَليِه وج�َدُه ، فمهَما يكْن  فاملحب�بُة وحبَُّها هَي عامَلُ �ل�صَّ
اعَر �ملحبَّ يلتم�ُس َلَها �لأعذ�َر  م�قُف �ملحب�بِة ، ومهَما بلَغْت �صلبيَُّتَها ، فاإنَّ �ل�صَّ
اعِر  �ل�صَّ دفاِع  فكرُة  ُد  وترتدَّ  ، �ِل  و�لُعذَّ �لع��ذِل  بل�ِم  يهتمُّ  وَل   ، يل�ُمَها  وَل  
�أْن  �أقرباِئِه وين�صُحُه  �أحُد  يل�ُمُه  َفَها ُهَ� جميٌل  �ِلِه ،  �أماَم ُعذَّ ِه  �لعذريِّ عْن نف�صِ
يرتَك هَذ� �حلبَّ خ�َف �ملقاِل وخ�َف �لكا�صِح �لأ�رِس فاإَذ� ِبِه يف�صُح عْن �إ�رس�ِرِه 
ديِد بهَذ� �حلبِّ ؛ لأنَّ هَذ� �حلبَّ َقَدٌر مكت�ٌب َعَليِه َل  ِك �ل�صَّ وعزِمِه َعَلى �لتَّم�صُّ
ُل�ِّ �أَو رف�ِس �لف�صِل ِف نيِل  ميلُك منُه فر�ر�ً ، َوِمْن َثمَّ فاَل جدَوى مْن حماولِت �ل�صُّ

�يِل ( �ل��صاِل باملحب�ِب. يق�ُل جميٌل)97(: ) بحُر �لطَّ
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�يِل (  ويق�ل)98(: ) بحُر �لطَّ

�يِل ( ويق�ُل �أي�صًا)99(: ) بحُر �لطَّ

�يِل ( )100(: ) بحُر �لطَّ ُ ويق�ُل ُكَثريِّ

ث�َن عْنُه وعِن �حتماِل ن�صياِنِه لليَلى،  وكاَن قي�ٌس قْد بلَغُه �أنَّ �ل��صاَة يتحدَّ
ِف  ثابٌت  ليَلى  �أنَّ حبَّ  و�إ�رس�ٍر  بتاأكيٍد  يعلُن  وهَ�   ، �لإنكاِر  �أ�صدَّ  ذلَك  فينكُر 

�يِل ( ج��نِحِه َل ميكُن �أْن ين�صاُه ، فيق�ُل)101(: ) بحُر �لطَّ

وهَذ� َما فعَلُه جريٌر ، يق�ُل خماطبًا �صاحبيِه :

ويق�ُل خماطبًا قلَبُه :

�يِل ( ويق�ُل �أي�صًا)102(: ) بحُر �لطَّ

ـِدي ُر�سرْ  ، َمــَاَمــِتــي  ِف   ، ــِه  ــي اإِلَ َحِبيٌب 
؟ َردِّ  ــنرْ  ِم اهللُ  ى  َق�سَ ِفيَما  ــلرْ  ـــ َوَه َعــَلــىَّ 

بََاِبـُلهرْ لَــَقـــــرَّترْ  ــي  ــَوا�ــسِ الرْ ـــــَرُه  ــ�ــسَ اأَبرْ ــو  لَ

َتـَــــاِديَـــــا اإِلَّ  ـــــيـــــَن  ــَوا�ــسِ الرْ ُة  َ َكـــــــ�رْ َوَل 

ـِتيـُر تَـفرْ َعـــــــَواِذيِل  ِم  ــورْ ـــ ــَل ِل ــلرْ  ـــ َه اأَمرْ 

َوا�ِسـيَا ِجــئرْــَت  ــنرْ  ِبَ اأَو  يَها  تَ�سِ ــنرْ  َم اإِلـَــى 

َفتََجـلَّـِت  ــَرًة  ـــ ــمرْ ـــ َغ ــترْ  ــانَ ـــ َك َة  ــزَّ ـــ ــَع ِب
َحـلَِّت َحـيُث  ُخـــــلَّــٍة  ِمـــنرْ  َقـبرَْلَها  َوَل 

ــُر ـــ ــي ـــ ــٌد َوَزِف ـــ ــبُّ ـــ ــَع ـــ ــَك تَ ـــ ــنرْ ــنَّ ِم ـــ ــُه ــَل َف
تَوِقـيـُر ــِعـــــِه  ــمرْ ِبــ�ــسَ ــتُــِبــيـــــَن  ا�ــسرْ ـــــى  َحــتَّ

َمَكـاِنيَـا اأََمـــــــلَّ  َحـــــتَّــى  ــا  ــنَ ِب ــوا  ـــ ــسَ ــَوا� تَ
ََطاِليَـا املرْ ـتََللرَْن  احرْ َحــيــُث  ــَوى  ــنَّ ال ــِهــنَّ  ِب
َواِريَـا ال�سَّ نرُْت  ـتَ�سَ ِاحرْ َحتَّى  تَــوبَــٌة  َوَل 

َقـَرابَـٍة ُذو  اأٌَخ  ِفيَهـا  ــي  ــِن َلَم لََقـدرْ 
َتـَرى ما  �هلُل  ي  َق�صَ ِفيَها  َلُه:  َفُقْلُت 

ِذي ِبالَـّ بُثَينَـَة  ِمـــــنرْ  ــى  ــسَ � لأَررْ َواإِنِّ 

بَابًَة �سَ اإلَّ  ـــــوَن  الرْــَوا�ــسُ ــي  ـــ َزاَدِن َوَل 

ُمِنـيـُر ـــــبـَـاُح  الــ�ــسَّ ــِل  ه �ــســاِحــبَــيَّ  ــا  يَ

تَـَرى اأََل  ِبَليَلـى  الرَْوا�ِسـي  اأَيُّــَهــا  اأََل 

بَابَِتي �سَ اأَنَّ  ــوَن  الرْــَوا�ــسُ ـ�َسِب  يَحرْ َفــَا 
ـَدَهـا بَعرْ ــلَّ  ـــ َح َمـــــا  اهلِل  ـــمَّ  ثُ َفـــــــَواهلِل 

ـِدنَا َكَوجرْ َن  يَِجـدرْ َقـدرْ  ــَعـــــَواِذَل  الرْ اإِنَّ 
ــوؤَاِدِه ـــ ــُف ِب ــَهـــــَوى  الرْ َعـَلَق  ــنرْ  َم يـَـنرْــَهــنَي 

ُه تَِلـذُّ نَ�سرْ َمرْـِل�َساً  نَا  َجـَل�سرْ َمـا  اإَِذا 

تَبَاَعـَدترْ ِلَليَلـى  ـــاَراٍت  َج اهللُ  �َسَقى 
ِغنَـًى َوَل  ــِتــَقــاٌر  ِافرْ لَيََلى  ِني  يُنرْ�سِ َوَلرْ 
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ِر كامٌن ِف �صمرِيِه  ُ بذكِرِه �ملحب�بَة ، وكاأنَّ ُحْلَم �لتَّذكُّ ونَرى جرير�ً يرتنَّ
وِف عمِق خميِّلِتِه :

وهَذ� َما ي�صتدِعي �إَِل ذ�كرِتَنا، ق�َل قي�ِس بِن َذِريح)103(: )بحُر �خلفيِف(  

�يِل ( وق�َل جميٍل)104(: ) بحُر �لطَّ

َيُه حمب�بَتُه للحظاٍت)105(:  الُة �أْن ُتْن�صِ وق�َل �ملجن�ِن �لَِّذي مْل ت�صتطِع �ل�صَّ
�يِل ( ) بحُر �لطَّ

قيِق هَذ� »��صتطاَع �أْن ميحَ� �ص�رَتُه �مل�ح�صَة ِف �لهجاءِ  وجريٌر بغزِلِه �لرَّ
�لفاح�ِس ، ويبهَن عَلى مقدرٍة رفيعٍة ِف عامَلِ �لفنِّ و�جلماِل«)106(، وبح�صِبَك 
ر��صِة ، لتجَد مَدى عنايِة  �لدِّ �لق�صيدِة م��صِع  �لغزليَِّة ، ِف  مِة  �إَل �ملقدِّ �أْن تنظَر 
قلِبِه  خماطبِة  ِف  ِفِه  وتلطُّ  ، �ْلُبْعِد  �أمِل  مْن  ُياَلقيِه  َما  وذكِر   ، �صك��ُه  ببثِّ  اعِر  �ل�صَّ
ديَن ِف �لنَّ�صيِب ، ول�َل �ن�رس�ُفُه  وحمب�بِتِه ؛ لتعلَم �أنَّ جرير�ً كاَن مْن طبقِة �ملجدِّ
ُد هَذ� ر�أيُّ �لأخطِل  �إَل �لهجاِء ، لرتَك لَنا مْن بد�ئِع غزِلِه �صيئًا كثري�ً)107(، ويع�صِّ
�أَنا �أمدُحُهم للمل�ِك و�أنعُتُهم للخمِر و�حُلْمِر  �أيُُّكم �أ�صعُر ؟ قاَل :  عندَما �صئَل : 

ا �لفرزدُق فاأفخُرَنا)108(. ا جريٌر فاأن�صُبَنا و�أ�صبُهَنا ، و�أمَّ يعِني �لنِّ�صاَء ، و�أمَّ

مِة �لغزليَِّة ، �أر�َد جريٌر �أْن ُيِقيَم ج�رس�ً نف�صّيًا مَع »ِب�رْسِ بِن  بعَد هِذِه �ملقدِّ
ِه،  ى �رُسَ�َقَة وق�َمُه منت�رس�ً بذلَك لنف�صِ ِه َل ين�صَ مرو�َن« مبا�رسًة ، َوِف �ل�قِت نف�صِ

َهًا عتابًا رقيقًا َلُه ؛ لأنَُّه مْل ينت�رْس َلُه : فيق�ُل مادحًا ِب�رْسَ�ً وم�جِّ

ــوُر ـــ ـــ َذُك ــبُّ  ـــ ــِح يُ مِلـَــــــنرْ  ُــِحـــــبَّ  املرْ اإِنَّ 

ُلوِعي �سُ اِدي  ــــوؤَ ُف َعـــــنرْ  ـــــوَم  ــيَ الرْ َزالـَـــِت 

تَترَْلـُف �ُض  النَّفرْ ــاَدِت  َكـــ اإِلَّ  ــِر  هرْ الــدَّ ــَن  ِم

ثََماِنيَـا مرْ  اأَ َحـى  ال�سُّ ـلَّيُت  �سَ ــنِي  ــتَ ــنرْ اأَِث

ـبُوُر �سَ ـــِرميُ  ـــَك َوالرْ َُك  ــررْ ـــ �ــسَ ِعـيَل  َقـــدرْ 
ُعـــــوُر ــــَعــــَداَوُة  َوالرْ ــَوَك  ـــ ــحرْ نَ ـ�ِض  ِبالرْبُغرْ

ــَرًة ُذكرْ ِبالرْيََماَمـِة  تُــِك  َذَكـــــررْ ــدرْ  ــَق َولَ

ى َحـتَـّ ــِك  ـــ تُ ــررْ ـــ َذَك اإِذرْ  ـــــُت  ــ�ــسرْ َوتـَـنـَـفَّ

ًة َمـرَّ بَثرْـَن  يَــا  �ُض  النَّفرْ ــِك  ــَرترْ َذَك َوَمــا 

تَُها َذَكـررْ َمــا  اإَِذا  ِري  اأَدرْ َفَما  ـلِّي  اأُ�سَ

ـُه َفاإِنَـّ ــَزاِء  ــَع الرْ ِف  ــَك  لَ ــلرْ  َه َقـلرُْب  يَــا 
نَُّهـْم َكاأَ �ْلُ��َصاِة  ِمَن  َعِجـْبُت  َوَلَقـْد 
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�لتَّن�صي�ِس  �إَل درجِة  ِل  �لأوَّ �لبيِت  ِف  و�صَل  �أنَّ جرير�ً   ، �ملالحِظ  ومَن 
ولكنَّ   ، و�حدٍة  لفظٍة  تغيرِي  دوَن  هَ�  َكَما  فذكَرُه   ، �رُسَ�َقَة  بيِت  مَع  �لكامِل 
�ل�صتخد�َم جاَء مناق�صًا ل�صتخد�ِم �رُسَ�َقَة ؛ متَّخذ�ً مْن ذلَك و�صيلًة ملدِح “ ِب�رْسٍ “ 
َد َلُه ذلَك لَكي ينتقَل  وت�جيِه عتاٍب رقيٍق لُه ؛ لأنَُّه مْل ينت�رْس ل�صاعريَِّتِه ، وقْد مهَّ
نقلًة ر�ئعًة لهجاِء �رُسَ�َقَة دوَن �أْن ُي�صعَرَنا باأنَّ هناَك فج�ًة بنَي مدِح وعتاِب ِب�رْسٍ 
تنح�رُس ِف  �لتَّنا�سِّ تكاُد  �أ�صكاَل  �أنَّ  ُد  ي�ؤكِّ للق�صيدِة ، وهَذ�  �لأ�صِليِّ  و�لغر�ِس 
ُلُهَما ، يق�ُم عَلى �لعف�يَِّة وعدِم �لق�صِد ؛ �إْذ يتَّ�صُم �لتَّ�رسُُّب مَن  منطنِي �أ�صا�صينِي : �أوَّ
�خلطاِب �لغائِب �إَل �خلطاِب �حلا�رِس ِف غيبِة �ل�عِي ، �أَِو �رتد�ِد �لن�سِّ �حلا�رِس 
ياغَة ِف  ا �لآخُر ، فهَ� يعتمُد �ل�عَي و�لق�صَد ، عَلى معَنى �أنَّ �ل�صِّ �إَل �لغائِب ، �أمَّ
ُدُه  �خلطاِب �حلا�رِس ت�صرُي - عَلى نحٍ� مَن �لأنحاِء - �إَل ن�سٍّ �آخَر ، بْل وتكاُد حتدِّ
حتديد�ً كاماًل ي�صُل �إَل درجِة �لتَّن�صي�ِس)109( ، ونق�ُس �ملعاِن �لَِّتي جاَء ِبَها �رُسَ�َقُة 

مْن ِقَبِل جريٍر يعتمُد ، ِبَا َل �َصكَّ ِفيِه ، عَلى �ل�ِعي و�لق�صِد.

�لَِّذي جعَل  �لبيَت �لأخرَي  ملَّا �صمَع  �أنَّ ب�رَس بَن مرو�َن ،  و�ُة  �لرُّ ورَوى   
ُهم �بَن �للَّخناِء - �أَما  ِفيِه ب�رس�ً ر�ص�ًل ، قاَل : قبََّح �هلُل �بَن �ملر�غِة - وقاَل بع�صُ
وجَد ر�ص�ًل غرِيي ، و�أيَّ �صيٍء ي�صتحقُّ منِّي �أْن �أق�َل هَذ� لبارٍق ؟! ولي�َس هكَذ� 
ابقِة �إَل �جلنا�ِس،  يخاطُب �لأمر�ُء )110(. ويالحُظ �أنَّ جرير�ً ، جلاأَ ِف �لأبياِت �ل�صَّ
اعُر بنَي ��صِم  ولكْن جَرى ور�َء �أ�صهِلِه و�أقلِِّه كلفًة ، وهَ� �جلنا�ُس �لَِّذي يعقُدُه �ل�صَّ
�ِتيِّ بنَي �ل�صِم  ُه ، ولعلَُّه كاَن معجبًا بهَذ� �لتَّالِقي �ل�صَّ �لعلِم وم�صتقٍّ مْنُه ُيجان�صُ
ِه ، وذلَك بنَي ب�رٍس مدوِحِه مْن جانٍب ، و�لتب�صرِي وب�صرٍي مْن جانٍب �آخَر.  وم�صتقِّ

ــــــَت اأَِمـــــُر ـــــا َواأَنرـْ ــَت لَــنَ ـــــبرْ ــاَّ َغــ�ــسِ ـــ َه
ـــــُر ــِل الإِلَـــــــِه بـَـ�ــسِ ــبَ ـــ ــنرْ ِق ـــ ــَك ِم ـــ ــي ــاأِت يَ
َمي�ُســوُر ــاِرِه  ـــ ــسَ ــ� يَ ــَد  ـــ ــنرْ َوِع ـــــٌر  َعــ�ــسِ
َجـــــِريـــــُر ـــــبَّ  �ــسُ ــَم  ــيـــ ِف ـــاِرَق  ــــ بَ اآَل  يَـــا 

ـُر التَّبرْ�سِ ـِهَك  ِلَوجرْ ُحــقَّ  ـُر  ِب�سرْ ــا  يَ
ـَمٍة ِنعرْ ِفـي  تَـــــَزلرْ  لَـمرْ  ـــَك  اإِنَّ ـُر  ِب�سرْ يَــا 
تَُه َعا�َسـررْ اإِنرْ  َواَن  َمـــــررْ ــو  ـــ اأَبُ ــٌر  ِب�سرْ
ِلبَــاِرٍق تَُقـوَل  اأَنرْ  َحـقَُّك  ــاَن  َك َقـدرْ 
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باُق ِف �لبيِت  ٍن بديِعيٍّ �آخَر هَ� �لطِّ وجميٌل ت��صيُح جريٍر جنا�َس �ل�صتقاِق بح�صِّ
�لثَّالِث.

�إحكاِم  �إَل  جريٌر  فيِه  عمَد  �لق�صيدِة  ِف  ئي�َس  �لرَّ �لغر�َس  ُيَعدُّ  و�لهجاُء 
�صنعِتِه �لفنِّيَِّة ِف هَذ� �لفنِّ ؛ �إِذ �تََّكاأَ عَلى ��صتق�صاِء - �أَو �خرت�ِع - مثالِب �رُسَ�َقَة 
وق�ِمِه مْن جانٍب ، و��صتق�صاِء مفاخِرِه ُهَ� وق�ُمُه مْن جانٍب �آخَر ، ف�صاًل عْن 
�تَّبَعَها  �لَِّتي  �لنَّق�ِس  �أ�صاليِب  �أبرِز  بياِن  عَلى  ر��صُة  �لدِّ و�صتقت�رُس   ، �لق�صيد  �إطالِة 

جريٌر ، مْن ذلَك  ق�ُلُه :

وق�َل جريٍر ِف ن�صاِء بارٍق ُيَعدُّ مْن فح�ِس �لهجاِء عنَد �لعرِب ؛ �إْذ كاَن 
كت�ر �ص�ِقي �صيف  ُه �إليِه مثلبًة حتَّى قاَل عنُه �لدُّ جريٌر ي�صقُط قيمَة وحرمَة َمْن ي�جِّ
بحقٍّ : »كاَن �إَذ� هَجا ن�صاَء َمْن يهُج�َنُه �أ�صبَح �ُصّمًا ُزَعاَفًا َل ُيَطاق«)111(، ولأمٍر 
م�ِع �لغز�ِر ب�صبِب مثِل هَذ� �لنَّ�ِع مَن �لهجاِء ، و�إْن مْل يكْن  َما بَكِت �لعرُب بالدِّ
�لإح�صا�ِس  مر�رُة  هَ�  بُب  �ل�صَّ كاَن  بْل  غام�صًا  مبهمًا  �أمر�ً  م�ِع  �لدِّ هِذِه  �صبُب 
�أكنَُّه  باملهانِة و�نحد�ِر �ملكانِة و�نحطاِط �لقْدِر ، ف�صاًل عِن �لتَّقديِر �لبالِغ �لَِّذي 
�إَل �لكلمِة �لفاعلِة �لقادرِة عَلى �لتَّاأثرِي ، وكاَن �صعر�ُء �لهجاِء يلتم�ص�َن  �لعرُب 
ْفُر باإعجاِب م�صتمعيِهم و�إر�صاِء �أذو�ِقِهم ، »ويبُدو �أنَّ ذوَق  كلَّ َما مْن �صاأِنِه �لظَّ
ِب مَن �لهجاِء �لقائِم عَلى �لفح�ِس  ه�ؤلِء �مل�صتمعنَي كاَن ُي�صيُغ �صماَع هَذ� �ل�رسَّ
ِف �للَّفِظ ، وعَلى نه�ِس �أعر��ِس مهج�يِه ، وهتِك ع�ر�ِت ن�صاِئِهم ، وهَذ� َما 
اعُر يجُد �أدَنى حرٍج ِف �إير�ِد  ُتنكرُه �أذو�ُقَنا �لي�َم �أ�صدَّ  �لإنكاِر ، ومْل يكِن �ل�صَّ
تث�ُر ل�صماِع  َة كاَنْت  �لقبيلَة �ملهج�َّ �أنَّ  ِق  يحِة ، ومَن �ملحقَّ �ل�رسَّ �لنَّابيِة  �لألفاِظ 
بن�صاِئَها«)112(.  ُر  هِّ َوُي�صَ َها  �أعر��صِ ِف  يلغُّ  �لَِّذي  �لبذيِء  �لهجاِء  مَن  �للَّ�ِن  هَذ� 
َف هِذِه �لكنايَة �لَِّتي ��صتخدَمَها عَلى نطاٍق و��صٍع ِف �لهجاِء  و�حلقُّ �أنَّ جرير�ً وظَّ
َل  �لتَّلميُح  �صماِتَها  مْن  و�لكنايُة  �لق�ِل،  فاح�ِس  مْن  يق�َلُه  �أْن  يريُد  ِبَا  لالإف�صاِء 
ى جريٌر �لفخَر بالأيَّاِم �لَِّتي �نك�رَس فيَها  �لتَّ�رسيُح ِمَّا ينا�صُب هَذ� �ملقام. وَل ين�صَ

ــوُر ـــ ــُه ــنَّ ُم ـــ ــُه ــا لَ ـــ ـــاِرَق َم ــــ ـــاُء بَ ـــ�ـــسَ َوِن �ِسيَاَقـًة ُمــُهـــــوَرُهــنَّ  الرْـــِكـــَراُم  تـُــــوؤتـَـى 
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وَن �أذياَل �لف�صِل وخيبَة �مل�صَعى  �أعد�وؤُه ، وباحلرِب �لَِّتي جعَلْتُهم �صاغريَن يجـرُّ
افرِة ِف �جلاهليَِّة  ، في�صيُد باآثِر ق�ِمِه بِني متيٍم ؛ بِني يرب�ٍع ، ويفاخُر باأيَّاِمِهم �لظَّ

كي�َميِّ ِطخفَة ، َوِذي جَنٍب ، يق�ُل : 

�إَل �خل��ِس ِف ذكِر هِذِه  �ْس ِف فخِرِه  يتعرَّ مْل  �أنَّ جرير�ً  ومَن �ملالحِظ 
�لأيَّاِم عْن غرِيِه  مَن  بي�ٍم  �فتخاُرُه  يتميَُّز  َل  �إْذ  ؛  تفا�صيِلَها ووقاِئِعَها  �لأيَّاِم بكلِّ 
، وَل يحاوُل �أْن يخ��َس بخياِلِه معمعَة هِذِه �حلروِب حماوًل ت�ص�يَرَها ت�ص�يَر�ً 
ماِح ، ووقِع �صنابِك  ي�ِف و�لرِّ تف�صيلّيًا ُي�صبُع نهمَنا �لفنِّيَّ و�إح�صا�َصَنا بقعقعِة �ل�صِّ
�خليِل ِف �أثناِء �ملعركِة. �إنَُّه مْل يفعْل ذلَك بْل كاَن مروُرُه عليَها مرور�ً �رسيعًا لدرجِة 
�أنَُّه يذكُر ��صَم ي�ٍم �أَو �أيَّاٍم ِف بيٍت و�حٍد ، فاَل يدوُر �فتخاُرُه ِفيَها �إلإَّ باأنَُّهم �أ�رُسو� 
�لبيتاِن  ِبِه  ي  ي�صِ َما  ، وهَذ�  بيِّ  �ل�صَّ مَن  ن�صاَءُهم  منُع��  باأنَُّهم  �أَو  �ملل�ِك  مَن  ملكًا 
ابقاِن ، فقْد �أفرَغ َما ِف جعبِتِه مْن �أيَّاٍم يفتخُر بَها ، ِف عبار�ٍت خمتلفٍة ، لي�َس  �ل�صَّ
�كيِب  حتَتَها مْن جديٍد ، ولي�َس فيَها �إلَّ �ملهارُة �للَُّغِ�يَُّة ، و�لقدرُة عَلى ��صطياِد �لرتَّ
�ٍد عنَدَما قاَل خماطبًا  اعَر قْد تنا�سَّ هَنا ، مَع عنرتَة بِن �صدَّ وتاآليِفَها ، �للَُّهمَّ �أنَّ �ل�صَّ

حمب�بَتُه » عبلَة«)113(: ) بحُر �لكامِل (

عريَِّة ؛ �إْذ يرتكُز حم�ُر بنيِة  ي دور�ً بارز�ً ِف �إنتاِج �ل�صِّ فالتَّنا�سُّ هَنا ، ُي�ؤدِّ
اعُر  لِلِّ ، فيبُز �ل�صَّ �لبيتنِي عَلى �ألفاِظ »عنرتَة« �لَِّتي جاَءْت ملتحمًة بن�صيِجِه �لدِّ
ماُء مت�ُر ، �أماَم �رُسَ�َقَة ردعًا  فخَرُه بق�ِمِه ل�صيََّما ِف ي�ِم ِطْخَفَة حيُث كاَنِت �لدِّ
�حلما�صِة  ميد�ِن  ِف  جريٌر  مَعُه  يتنا�سُّ  عنرتَة  مْن  �أف�صُل  هناَك  ولي�َس   ، وتبكيتًا 
َيَم ، وجتمُع �حلبَّ �إَل �حلرِب  و�لفخِر ، فهَ� بطُل �أ�صط�رٍة م�رسقٍة مُتَثُِّل �لقيَم و�ل�صِّ
مائِل ، عفيُف �لنَّف�ِس ، و�إْن كاَن جريٌر قْد  ، فهَ� فار�ٌس نبيٌل ، وعا�صٌق رقيُق �ل�صَّ

َمــــاُء َتـُــــــور)*( ـــــَفـــــَة َوالــــدِّ ـــاَم ِطــخرْ ــــ اأَيَّ
بـَـِحـــــُر)*( ِبالنِّ�َساِء  ــَعـــــَد  اأَ�ــسرْ ــوَم  ـــ يَ اأََو 

ـَلِمي تَعرْ َلرْ  ـــا  ِبَ َجـــــاِهـــــَلــًة  ــِت  ــنرْ ـــ ُك اإِنرْ 
ــنـَـِم ـَـغرْ ــَد املرْ ــَوَغـــــى َواأَِعـــــفُّ ِعــنرْ ــى الرْ ــ�ــسَ اأَغرْ

َفـَواِر�ِسي َجـِهلرْـَت  َما  ـَلُم  تَعرْ ُكنرَْت  لَو 
بَـَاَءنَـا َت  َعـِلمرْ َنَـــــٍب  ِبـــــِذي  َهـاَّ 

َمـاِلـٍك  برْنَـَة  يَـا  الــَقــوَم  لرْــِت  ــاأَ �ــسَ َهـاَّ 
ـِي اأَنَّن الرَْوَقـيَعَة  �َسِهـَد  َمـنرْ  ـِررِْك  يُخرْ
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عمَد �إَل �لتَّح�يِر و�لتَّغيرِي ِف بيتيِّ عنرتَة ِبَا يتالَءُم و�لبعَد �لَِّذي يريُد �أْن ُي�ْصِقَطُه 
ابقنِي �أنَّ جرير�ً ، كاَن  ح�صَب جمرياِت نقي�صِته. وي�صتنتُج كذلَك ، مَن �لبيتنِي �ل�صَّ
يتمتَُّع بثقافٍة تاريخيٍَّة متميِّزٍة ، مثَل غرِيِه مْن �صعر�ِء �لهجاِء ، »ويتجلَّى ذلَك ِف 
وكاَن   ، و�أن�صاِبِهم  و�أخباِرِهم  ووقاِئِعِهم  �ملا�صيِة  �لعرِب  �أيَّاِم  �إَل  �لإ�صارِة  كثِة 
�لهجاِء  �إتقاَن حرفِة  يريُد  �صاعٍر  ِغَنًى عْنُه لكلِّ  َل  ِمَّا  �لثَّقافِة  �ل�ق�ُف عَلى هِذِه 
 ، �ملعايِب  بدًل مَن  َا تك�ُن  ُربَّ باملفاخِر  �لع�رِس«)114(، و�ملقابلُة  �لقبِليِّ ِف هَذ� 
ُل باأيَّاِم ق�ِمِه �لَِّتي �نت�رُسو� ِفيَها �أجاَبُه �لنَّاق�ُس مفاخر�ً �أي�صًا ، باأيَّاِم  فاإَذ� فخَر �لأوَّ
�لنَّاق�ُس بنحِ�  ُل بالأح�صاِب و�لأن�صاِب و�ملاآثِر فاخَرُه  ع�صريِتِه ، و�إَذ� فخَر �لأوَّ
هِ� و�لفخِر بْل و�ل�صتعالِء، يذكُر �أنَُّه َل يهاُب  ذلَك. ونَرى جرير�ً ِف معر�ِس �لزَّ

�ً« منُذ �لقدِم تعلُم عْنُه ذلَك ، يق�ُل : �أنَّ »معدَّ �ل�َغى ، وكيَف 

تغيرِي حركِة   �إَل  قْد جلاأَ  �أنَّ جرير�ً   ، �لبيِت  ينبِغي مالحظُتُه ِف هَذ�  َوِمَّا 
�َل  َن �لدَّ �ل�صِم “ َقِدمَيًا “ ملَّا ��صطرَّ �إَل �إقامِة وزِن �لكامِل ، فجعَلَها »ِقْدَمًا«، ف�صكَّ

َك �لقاَف ع��صًا عِن �لياِء �ملحذوفِة . َها �لك�رُس ، وحرَّ وكاَن مْن حقِّ

َر ِفيَها �لنُّعماَن باجل�ِد  بياِن �لَِّتي �ص�َّ ونَرى جرير�ً ي�صتعرُي �ص�رَة �لنَّابغِة �لذُّ
يعُل� في�صاُنُه وي�صتدُّ ، وذلَك ِف ق�ِلِه)115(:  بالفر�ِت حنَي  �صبََّهُه  �إْذ  ؛  و�لكرِم 

)بحُر �لب�صيِط(

، حيُث  للنَّابغِة  �ملدِحيَِّة  �رِة  �ل�صُّ هِذِه  عْن  فيعدُل  ُد  ُر ويجدِّ يح�ِّ لكنَُّه   
ُفَها عْن ق�صٍد ملعَنى يريُدُه وهَ� هجاُء �رُسَ�َقَة ،  يفرُغَها مْن معَناَها �لأ�صِلي ، وي�ظِّ
وقْد حَد� ��صتدعاُء �لنُّ�ص��ِس ، على هَذ� �لنَّحِ� ، باأحِد �لباحثنَي ، �إَل �لق�ِل »باأنَّ 

َجـ�ُسوُر ــا�ــُض  ــيَ ـــ الرْ ــِرَه  ـــ ُك اإَِذا  َمـــاً  ِقـــدرْ

بَـــــِد ــالــزَّ ــِن ِب َي ــررْ ـــ ــِع ــــُه الرْ ـــــ َواِذيُّ ــــِري اأَ َترـْ
ــِد ـــــ�ــسَ َََ ــاٌم ِمــَن الرْــيـَـنرْــبـُــــوِت َوالرْ ـــ ِفــيــِه ُرَك
َجـِد َوالنَـّ الأَيـــــــِن  ـــــَد  بَــعرْ َــيــُزَرانَــِة  ِبــالرْ
َغـِد ُدوَن  ـيَــوِم  الرـْ َعـــــَطــاُء  ــوُل  ــُح يَ َوَل 

ِني اأَنَـّ َمَعــدٌّ  َعـِلَمترْ  َقـدرْ  ــَراَق  ـــ اأَ�ــسُ

لَـُه يَاُح  الـرِّ َهـبَّ  اإَِذا  الرْــُفـــــَراُت  َفَما 
لَـِجـٍب ـــــَرٍع  ــترْ ُم َواٍد  ُكــلُّ  ُه  يـَــــُمـــــدُّ

َماً تَ�سِ ُمعرْ ــاَُّح  ـــ َ املرْ َخـوِفِه  ــنرْ  ِم يََظـلُّ 
َناِفـَلـٍة َسـيَب  ــُه  ــْن ِم ــَوَد  ـــ ــَأْج ِب َيــوَمـــــًا 
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عِر �لعرِبّي«)116(، لكنَّ جرير�ً ي�فَُّق ِف ذلَك  �لتَّنا�سَّ مْن �أل��ِن �لغم��ِس ِف �ل�صِّ
ًة و�حدًة ،  �إَل غرِي قليٍل مَن �لإبد�ِع ؛ �إْذ جعَل �لفر�َت يبثُق عَلى �رُسَ�َقَة لي�َس مرَّ

ميٍَّة م�صحكٍة: َا عَلى هيئِة بح�ٍر متدفَِّقٍة ، يق�ُل ِف �ص�رٍة هْزليٍَّة تهكُّ َو�إِمنَّ

قاَل جريٌر معاتبًا ِب�رْسَ�ً :

�لَِّذي تق�ُم   �إَل نق�ِس معاِن �رُسَ�َقَة معَنًى معَنًى ؛ لأنَّ �ملبد�أُ  وعمَد جريٌر 
كت�ر  َها وتفنيِدَها ، يق�ُل �لدُّ اعِر معاِن َخ�صِمِه ونق�صِ عَليِه �لنَّقائ�ُس هَ� تتبُُّع �ل�صَّ
ِهَما، تناوَل �لباديِء بالإثباِت و�لثَّاِن  اعر�ِن �ملعاِن ِف نقائ�صِ هد�رة: »يتبادُل �ل�صَّ
�إَل  �لنَّاق�ُس  عمَد  بنقي�صٍة  �لثَّاِن  قبيلَة  ُل  �لأوَّ رَمى  فاإَذ�  و�لنَّق�ِس«)117(؛  بالنَّفيِّ 
َا ��صتعمَل �لنَّاق�ُس �ألفاَظ َخ�صِمِه  َقَها بقبيلِة َخ�صِمِه ، َوُربَّ �لتَّبوؤِ مْن و�صمِتَها و�أل�صَ
بعيِنَها ؛ �أَي ي�صُل �إَل درجِة �لتَّن�صي�ِس مَعَها ، »ونق�ُس �ملعاِن ي�صغُل مكانًا رحبًا 
جديدًة«)118(.  ًة  مادَّ َلُه  ويتيُح   ، �لق�ِل  مغالَق  اعِر  لل�صَّ ويفتُح  �لنَّقائ�ِس،  ِف 
معاِن  عَلى  �تِّكاًء  �أكَث  كاَن  �أنَّ جرير�ً  �إح�صا�ٍس  �أو�صَح  يح�سُّ  �لنَّقائ�ِس  وقارُئ 
ِمِه حنَي ينق�سُّ عَليِه ، ويدفُع ق�َلُه ، ولعلَّ نقي�صَتُه هِذِه َمَثٌل حيٌّ مِلَا يتيُحُه  َخ�صْ
َة  �أنَّ مهمَّ هِن  �لذِّ �إَل  يتبادُر  �لنَّقي�صِة ، وَل  بناِء  ٍة خ�صبٍة ِف  نق�ُس �ملعاِن مْن مادَّ
ِة �رس�قَة ؛ لأنَّ جرير�ً يلتزُم �ملعاَن و�لأفكاَر �لَِّتي ُيثرُيَها �رس�قُة  جريٍر �أ�صهُل مْن مهمَّ
َة جريٍر �أ�صعُب مْن ذلَك بكثرٍي ، فهَ� ملتزٌم  لريدَّ عليَها ، ولكنَّ �حلقيقَة �أنَّ مهمَّ
ِق عَليِه مَن �لنَّاحيتنِي �لفنِّيَِّة  دَّ عَلى َما ُيثرُيُه �رس�قُة ، ولكنَُّه مطاَلٌب بالتَّف�ُّ حّقًا �لرَّ
. �إنَّ  ِويِّ و�مل��ص�عيَِّة عَلى حدٍّ �ص��ٍء ، وهَ� م�صطرٌّ �إَل �لتز�ِم �ل�زِن و�لقافيِة و�لرَّ
ِه معاِن �رُسَ�َقَة ، فاإَذ� َما قاَل  ُه جريٌر مْن ردِّ كثري�ً مْن معاِن هِذِه �لنَّقي�صِة قِد ��صتمدَّ

�رُسَ�َقُة :

بُُحـوُر ــَراِت  ـــ ــُف الرْ ِمـــَن  َعــَلــيــَك  بـَـثـَـَقـــــترْ 

ـــَت اأَِمـــــيـــــُر ــــ ــا َواأَنرْ ــنَ ــَت لَ ـــــبرْ ــاَّ َغــ�ــسِ ـــ َه

َجـــــِريـــــُر ـــــبَّ  �ــسُ ــَم  ــيـــ ِف ـــاِرَق  ــــ بَ اآَل  يَـــا 

ِخـنرِْدَفاً ُل  تَُفـا�سِ لَـو  اإِنَّـــــَك  ـــــَراَق  اأَ�ــسُ

ـُر التَّبرْ�سِ ـِهَك  ِلَوجرْ ُحـقَّ  ـُر  ِب�سرْ يَـا 

ِلبَــاِرٍق  تَـُقـوَل  اأَنرْ  َحـقَُّك  ــاَن  َك ــدرْ  َق
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و�إَذ� َما قاَل �رُسَ�َقُة :

قاَل جريٌر :

و�إَذ� َما قاَل �رُسَ�َقُة :

عاَء �رُسَ�َقَة : قاَل جريٌر ناق�صًا �دِّ

�أمثلٍة  �أماَم  ُه  نف�صَ ينظُر ِف ق�صيدِة »جريٍر« يجُد  �ملرَء حنَي  و�إنَّ   ، هَذ�   
ُر �نفعاَل �لنَّف�ِس  كثريٍة ِمَن �لتَّْكَر�ِر ، �أَِو �لتَّْكريِر �لَِّذي هَ� »�أ�صل�ٌب تعبرِييٌّ ي�ص�ِّ
�رِة لتِّ�صاِلِه  �َء عَلى �ل�صُّ ُر ِفيِه هَ� �ملفتاُح �لَِّذي ين�رُس �ل�صَّ بثرٍي...، و�للَّفُظ �ملكرَّ
ُر َما يثرُي �هتمامًا عنَدُه ، وهَ� ُيحبُّ ِف �ل�قِت  َا ُيَكرِّ �ل�ثيِق بال�جد�ِن ؛ فاملتكلُِّم �إمنَّ
ِمَّْن ي�صُل  �أَو مْن ُهم ِف حكِم �ملخاطبنَي ،  �إَل نف��ِس خماطبيِه ،  �أْن ينقَلُه  ِه  نف�صِ
ياِر«)119(؛ و�أوَل هِذِه �ْلُبَنى ِف حم�ِر  �لتَّْكَر�ِر  ماِن و�لدِّ �إَليِهم �لق�ُل عَلى ُبْعِد �لزَّ
اعُر �إَذ� �أَتى ِف ح�صِ� �لعُجِز با�صٍم مثنَّى ثمَّ �أَتى با�صمنِي مفرديِن  ، �لتَّ��صيع ، فال�صَّ
ى ت��صيعًا)120( ، وهَذ�  مَّ هَما عنُي ذلَك �ملثنَّى وكاَن �لآخُر قافيَة بيِتِه فاإنَّ ذلَك ُي�صَ

ُوُعــــــــوُر َذاَك  ُدوَن  ــاِزُل  ـــ ــنَ َم ــمرْ  ـــ ــُه َولَ

َجـ�ُسوُر ــا�ــُض  ــيَ ـــ ِ الرْ ــِرَه  ـــ ُك اإَِذا  َمـــاً  ِقـــدرْ
ــوُر ـــ ـــ ــُه َعـــــَلــيـــــَك ُوُع ــُع ــاِل ــَط ـــــــــَراً َم اأَمرْ
ـُر َق�سِ ــَراَق  ـــ ــسُ � يـَــا  ــَك  ـــ ــاُع َوبَ ــوًل  ـــ ُط
َمـــــاُء تـَــــُمـــــوُر ــَة َوالـــــدِّ ــَف ـــ ــخرْ ـــاَم ِط ــــ اأَيَّ
بَِحـُر ـــــاِء  ِبــالــنِّــ�ــسَ ــَد  ـــ ــَع ــسرْ اأَ� ــوَم  ـــ يَ اأََو 

ــُجـــــوُر ـــ ًة َويَ ـــــُد َمـــــــرَّ ــ�ــسِ ـــُم يـَـقرْ ـــــــكرْ ُ َوالرْ
َجـــــِريــُر ــاِر  ــبَ ــُغ الرْ ـــوِدَر ِف  ــــ َوُغ ــَواً  ـــ ــفرْ َع
ـــــُر ــمرْ لَــبَــ�ــسِ ـــ ــِه ـــ ــَزاِن ــي ــي ِم ـــ ــِل ِف ـــ ــي َ ــاملرْ ِب

ـــــِلــبَــاً ــَرَة ُمرْ ــَف ـــ ــنَي بَــِنـــــي ُق ـــ رَْت َق اأَنرْــــ�ــــشَ
ـِمِه ِب�َسهرْ ـيَب  اأُ�سِ َقـدرْ  َدَق  ــَرزرْ ـــ ــَف الرْ اإِنَّ 

ًة ثَـِنـيَـّ ــَراِم  ـــ ــِك الرْ َمـــــَع  َلُعـوَن  يَطرْ ــا  َم

ِني اأَنَـّ َمَعـدٌّ  َعـِلَمترْ  َقـدرْ  ــــــــَراَق  اأَ�ــسُ
ِببَـاِرٍق يَت  َغـ�سِ َقـدرْ  ـَك  نَـّ اإِ اأَ�ُســَراَق 
ـــــاوؤُُه ــنَ ِب يَـِزيـُد  َمــنرْ  ِلـي  بَنَـى  ــي  ـــ اإِنِّ
َفـَواِر�ِسي َجـِهلرَْت  َما  ـَلُم  تَعرْ ُكنرَْت  لَـو 
بَـَاَءنَـا َت  َعـِلمرْ َنَـــــٍب  ِبـــــِذي  َهـاَّ 

َوثَِمـينََهـا َها  َغـثَـّ ــيــَمــاً  ـِ َتــ ــغرْ  ـــ ــِل ـــ اأَبرْ
َحـَلـبَاتُــُه َزترْ  ــرَّ ـــ بَ َدَق  ــَرزرْ ـــ ــَف الرْ اأَنَّ 
ــي ـــ ــِن ـــــيِّ َواإِنَّ ــاِرِق ـــ ــبَ ـــــاُء الرْ ــَذا َقَـــــ�ــسَ ـــ َه

ـِيُر التَّخرْ ــاِرَق  ـــ ــبَ ِل لَيـ�َض  ــَراَق  ـــ ــسُ اأَ�
ـنرِْزيُر  ِ الرْ ـِلَب  تَغرْ ــَلَم  �سرْ َواأَ ـَغا  َف�سَ
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عِر)121(، وجاَء َعَلى هَذ� �لنَّ�ِع ِف �لق�صيدِة ، ق�ُلُه ِف �لبيِت  �لنَّ�ُع قليٌل ِف �ل�صِّ
ابِع و�لثَّالثنَي : �ل�صَّ

�أ�صماِء  »َتْكَر�ِر  َعَلى  �صخريَِّتِهم  ِف  �لنَّقائ�ِس  �أ�صحاُب  يعتمُد  َما  وكثري�ً 
اعَر َل يريُد �أْن يغيَب ��صُم َمْن يهُج�ُه  َمْن يهج�َنُهم وي�صخروَن ِمْنُهم، وكاأنَّ �ل�صَّ
اخرَة  �رَة �ل�صَّ امِع �أَِو �لقارِئ، وكاأنَُّه يريُد �أْن »يحفَر« تلَك �ل�صُّ حلظًة عْن �صمِع �ل�صَّ
- ِبالتَّْكَر�ِر �مْلُِلحِّ - ِف فكِرِه ووجد�ِنه«)124(، وقْد نهَج هَذ� �لنَّهَج  جريٌر ِف 

َبيَنُهَما  َق  فرَّ ُثمَّ  و�لأ�صكاِل  �لتَّ�صابِه  ِف  بارٍق  �صيَخيَّ  �أدخَل  قْد  اعُر  فال�صَّ
َد  فجعَل �أحَدُهَما »�أعَمى ُمْقَعٌد«، و�لآخَر »فقرٌي«، و�ملر�ُد �أنَُّه َل عدَد َلُهم ؛ لي�ؤكِّ
باِق ، فاأنَّى َلُه ذلَك وقْد جاَء  َعَلى �أنَّ �لب�َن �صا�صٌع َبيَنُه َوَبنَي �رس�قَة ِف َحْلَبِة �ل�صِّ
�لَِّذي  �حلذُف  �لتَّ��صيِع  مَع  ويكُث  و�ملفاخرَة!!.  �لفخَر  يطلُب  ��صِتِه  َعَلى  يحُب� 
اعُر �أحيانًا، �إَل  ُي�ِحي ِبِه ت�صميُم ذلَك �لأ�صل�ِب ، وطريقُة بناِئِه ؛ �إْذ يعمُد �ل�صَّ
ُق - َماد�َم  كيِب �للَُّغِ�يِّ ، وهَذ� �لإ�صقاُط �أَِو �حلذُف ُيحقِّ �إ�صقاِط بع�ِس عنا�رِس �لرتَّ
ي ، ودع�ًة غرَي مبا�رسٍة َلُه للحد�ِس بهَذ� �ملحذوِف ،  فنِّّيًا - تن�صيطًا خلياِل �ملتلقِّ
وبدِهيٌّ �أي�صًا ، �أنَّ �حلذَف َل يجمُل ِف �لأ�صل�ِب �إلإَّ �إَذ� دلَّ عليِه دليٌل ، ودليُل 
 ، �لهجاِء  ِف  جريٌر  ��صتطاَع  وقِد  �لكالِم.  ِف  ماثٌل  ابِق  �ل�صَّ �لبيِت  ِف  �حلذِف 
بطريقٍة  وي�صتغلََّها   ، قيقَة  �لدَّ �لأم�َر  ير�عَي  �أْن   ، ابِق  �ل�صَّ �لبيِت  مَن  يتَّ�صُح  َكَما 
ِم ، َوِف �ص�رٍة هزليٍَّة ) �أك�صحَت با�صتَك (، »تبالُغ  لطيفٍة تن�صُح بالهزِء و�لتَّهكُّ
ِه ِف وجد�ِن  �لتَّفكُّ منابَع  بذلَك  في�صتثرُي   ، يَِّة و�لنَّف�صيََّة  �لعي�ِب �حل�صِّ ِف جت�صيِم 
ِم ِبِه �أَو باآباِئِه«)122(، فكاَن  �جلماهرِي ، وي�رسُكُهم مَعُه ِف �لهزِء ب�صاحِبِه و�لتَّهكُّ
يِهم ويجذُبُهم �إَليِه ، فيحفظ�َن �صعَرُه ويتد�ول�َنُه. ويبُدو �أنَّ جرير�ً  بذلَك ُير�صِ

�رِة ، فيق�ُل مثاًل ِف هجاِء �لأخطِل)123(: كاَن مغرمًا بثِل هِذِه �ل�صُّ

ــُر ـــ ــِق ـــــٌد َوَف ــَع ــى ُمــقرْ ــَم ـــ ــيــَخـــــاِن : اأَعرْ �ــسَ

ـــــــثَـــاَل ــَل الأَمرْ ـــ ــثَّ ـــ َ ــُه َوَت ـــ ــتَ ـــ ــكَّ ا�ــسرْ ـــ َح

َوبَــاِرٌق ِللرَْفَخـاِر  ـِتَك  ِبا�سرْ ـَت  �َسحرْ اأَكرْ

ِللرْـِقـَرى ـنَـَح  تَنَحرْ اإَِذا  ـِلِبـيُّ  َوالتَّغرْ
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�ٍت،  َر »بارَق« ع�رَس مرَّ ًة ، َكَما كرَّ َر »�رس�قَة« ثالَث ع�رسَة مرَّ هِذِه �لق�صيدِة ، فكرَّ
ومْن ذلَك ق�ُلُه :

 ، �آخَر  ن�ٍع  َعَلى  بناُه  قْد  �أنَّ جرير�ً  نلحُظ   ، �لأمن�ذِج  هَذ�  �إَِل  وبالنَّظِر 
�ملناَدى  �لنِّد�ِء »�لهمزِة« مَع  �أد�ِة  ترديِد  �أ�صا�ٍس مْن  َعَلى   ، ي  �أ�صِ �لرَّ �لتَّْكَر�ُر  وهَ� 
ِم ، َعَلى ُلَغِة َمْن ينتظُر ، فيحذُف جزء�ً مِن ��صِمِه �إظهار�ً لقرِبِه �ملعنِ�يِّ مْنُه،  �ملرخَّ
خيِم ِف �لنِّد�ِء ماأخ�ٌذ ِف بع�ِس معانيِه ،  وهَذ� مثاُر ت�صاوؤٍل ، لكنَّ ��صتخد�َم �لرتَّ
اعُر وكاأنَُّه يحت�صُن  �إَذ� �حت�صَنْتُه)125(، فيبُدو �ل�صَّ َها  جاجُة بي�صَ َمِت �لدَّ مْن رخَّ
خريِة  �ل�صُّ �إمعانًا ِف   ، ��صُمُه حلظًة عْن فكِرِه وخميِّلِتِه  يغيَب  �أْن  يريُد  �رس�قَة ، فاَل 
ا فيَما يخت�سُّ با�صتخد�ِم �لهمزِة ملناد�ِتِه وهَ� �لبعيُد �إظهار�ً لقرِبِه �ملعنِ�يِّ  ِمْنُه، �أمَّ
خريِة ،  ويالحُظ ُهَنا ، مَع تعلُِّق �أد�ِة �لنِّد�ِء َبا  ِه ؛ �ل�صُّ مْنُه ، وذلَك للهدِف  نف�صِ
كِليِّ ، ِف حنَي �أنَّ �لنَّظَر  بعَدَها يبُدو �أنَّ دوَرَها »كاَن تاأ�صي�صّيًا َعَلى �مل�صَتَ�ى �ل�صَّ
ِف �مل�صَتَ�ى �لأعمِق يدلُّ َعَلى �أنَّ َتْكَر�َر �لأد�ِة يبُدو تر�كمّيًا...، َعَلى معَنى �أنَّ 
�لتَّنبيَه كاَن يتكثَُّف بفعِل ت��ِل �لأد�ِة ، وياأخُذ �ص�رًة عميقًة غايَة �لعمِق بفعِل 

ي �لَِّذي جاَءْت ِفيِه �لأد�ُة«)126(. �أ�صِ كِل �لرَّ �ل�صَّ

ومَن �ملمكِن �أْن نق�َل مْن طريٍق �آخَر : �إنَّ هَذ� �لنَّ�َع مَن �لتَّْكَر�ِر ميكُن 
ي �إ�صعاَف ُحَجِج �خَل�صِم و�إبطاَلَها،  ي يقت�صِ ي ، و�لتَّحدِّ َيُه َتْكَر�َر �لتَّحدِّ �أْن ن�صمِّ
ُي�صهُم ِف تق�يِة �صخ�صيَِّة  َكَما  ُي�صهُم ِف ذلَك  ريِق  �لطَّ فالتَّْكَر�ُر مْن هَذ�  ولهَذ� 
يٌّ �أي�صًا،  �ملتكلِِّم عَلى َخ�صِمِه ، و�نت�صاُرُه �لكالِميُّ بالتَّْكَر�ِر ُهَنا ، هَ� �نت�صاٌر نف�صِ
و�ص�ًل   ، َلُه  يًا  وحتدِّ لالأخرِي  �إ�صعافًا  كاَن  ل�رس�قَة  جريٍر  فتكر�ُر   ، َخ�صِمِه  عَلى 
�لَِّذي  ا�ِس  �حل�صَّ �مل�قِف  هَذ�  ِف  عَليِه  و�ملعنِ�يِّ  يِّ  �لنَّف�صِ �لنت�صاِر  �إَل  بالتَّْكر�ِر 
ِه وق�ِمِه. ف�صاًل عْن ذلَك فاإنَّ وروَد �أد�ِة �لنِّد�ِء »�لهمزُة« بهِذِه  ُيد�فُع ِفيِه عْن نف�صِ

بُُحــوُر ــَراِت  ـــ ــُف الرْ ِمـــَن  َعــَلــيــَك  ــَقــترْ  بَــثَ
ـيـُر نَ�سِ ــَك  ــي ــَل َع َيـَــــــٍن  ِمـــنرْ  َـــــــيُّ  َوالرْ
ــنَي يَــُغـــــوُر ـــ ــَك ِح ـــ ــي َوالرْـــَغـــــــوَر َويــــَل اأَِب

ِخـنرِْدَفـاً ُل  تَُفـا�سِ لَو  اإِنَّـــــَك  ـــــَراَق  اأَ�ــسُ
ـتُـُم ِنـلرْ ــَزاَراً  ـــ ـــ ِن َل  ــَك  ـــ اإِنَّ ــَراَق  ـــ ــسُ اأَ�
ـَدُه َونَـجرْ الرْــِعـــــَراَق  لَنَـا  اإِنَّ  ـــــَراَق  اأَ�ــسُ
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َد  �لنِّ�صبِة يجعُلَها تبُدو جميلًة ، َل متلُّ �لأذُن مْن �صماِعَها ، وهَ� بهَذ� مْل يق�صْد جمرَّ
َعَلى حم�ِر �لرتكاِز  �َء  �ل�صَّ ي�صلَِّط  �أْن  �لتَّْكَر�ِر  يريُد مْن هَذ�  َا كاَن  �لعبِث ، و�إمنَّ
ُيعِطي  اكلِة  �ل�صَّ َعَلى هِذِه  . وبناُء �لأ�صطاِر  ��صِم �ملهُج�ِّ �لتَّعبرِي مثَّاًل ذلَك ِف  ِف 
ِد وتعانِق �لأفكاِر و�ملعاِن ِف ي�رٍس ، فهَ� �أ�صل�ٌب ِفيِه ُبْعٌد َعِن �لتَّعقيِد  جماًل لل�رسَّ
و�لتَّكلُِّف ، ولي�َس ذلَك بغريٍب عْن �صاعٍر يغرُف مْن بحٍر ، َكَما ُعِرَف ذلَك َعْنُه 
، »و�أ�صاليُب �لتَّ��ِزي �أَِو �لتَّقابِل ِف َتْكَر�ِر ُجَمٍل �أَو عبار�ٍت بعيِنَها ، �أَِو ��صتخد�ِم 
كِل �أَو ِف �ملعَنى �أَو ِف  ِكَليِهَما ، ِمَّا ُتْعَنى  تر�كيَب ُلَغِ�يٍَّة مت�صابهٍة �أَو متقابلٍة ِف �ل�صَّ
اعِر عْن غرِيه«)127(،  َلْت منطًا ميَّز�ً لل�صَّ ر��صُة �لأ�صل�بيَُّة ، وذلَك �إَذ� َما �َصكَّ ِبِه �لدِّ

ْت حكر�ً َعَلى جريٍر. و�حلقُّ �أنَّ هِذِه �لعنا�رَس جمتمعًة لي�صَ

بيعِة �لتَّْكر�ريَِّة ِف ق�صيدِة »جريٍر«،  وميكُن ر�صُد �لأمناِط �لبديعيَِّة ذ�ِت �لطَّ
مْن �رسوِط  ، و�رسٍط  �لعربيَِّة  �لق�صيدِة  مْن مظاهِر  بـ »التَّ�شيِع«، كمظهٍر  بادئنَي 
�ملطلِع �جليِِّد ، وقْد حر�َس جريٌر عَلى ذلَك ؛ حتَّى يغريَنا بال�صتماِع ملَا يق�ُل، 
ِف خلِق  ليلعَب دور�ً  َا  َو�إِمنَّ �فتتاٍح -  �لتَّقليديَِّة كح�صِن  ِد وظيفِتِه  ليق�َم بجرَّ َل 

�ِتيِّ �مل�ؤثِِّر ، فيق�ُل : �لتَّكر�ِر �ل�صَّ

اُة بالَعرو�ِس )متفاعْل( ، )ُح  ِل وهَي �مل�صمَّ طِر �لأوَّ فقْد جاَءْت نهايُة �ل�صَّ
)مْتفاعْل(،  ِب  بال�رسَّ ى  �مل�صمَّ �لثَّاِن  طِر  �ل�صَّ نهايِة  حلقِّ  م��فقًة   ،  )5/5/// ُمِنرُي 
غِم مْن دخ�ِل �لإ�صماِر ، وهَ� زحاٌف ح�صٌن يدخُل  )َتْفِترُي /5/5/5(، عَلى �لرَّ
�أْن تك�َن  �لتَّ�رسيِع  عِن  بعيد�ً  �لكامِل  �لكامِل ، وحقُّ َعرو�ِس  بكثٍة عَلى بحر 
�ِتيِّ  متفاعلن �أَو مْتفاعلن ، ولعلَّ هَذ� ر�جٌع �إَل �إمياِن جريٍر بقيمِة �لن�صجاِم �ل�صَّ
ُه عَلى جتديِد  ُقُه �ملطلُع �مل�رسَُّع ِف �لق�صيدِة ، ولهَذ� �أي�صًا ، كاَن حر�صُ �لَِّذي يحقِّ
�ملطلِع ك�ص�رٍة مْن �ص�ِر جتديِد �لإيقاِع �لنَّغِميِّ ، ِف معر�ِس �لنتقاِل مْن غر�ِس 
َا دليٌل  �لغزِل �إَل غر�ِس �لعتاِب و�ملدِح لـ »ِب�رْسِ بِن مرو�َن«، ولي�َس ذلَك عيبًا و�إمنَّ

نعِة ، يق�ُل : عَلى �لبالغِة و�لقتد�ِر ِف �ل�صَّ

ـِتيـُر تَفرْ َعـــــــــَواِذيِل  ِم  ِلــَلـــــورْ ــلرْ  ـــ َه اأَمرْ  ُمِنـيـُر ـبَاُح  ال�سَّ َهـــــِل  اِحـبَيَّ  �سَ ــا  يَ
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�لثَّاِن  بت�صكنِي   ،)  5/5/5/ تب�صرُي   ( مْتفاعْل  وزِن  عَلى  ُه  َعرو�صَ فنجُد 
ى �لإ�صماَر َكَما قلَنا ،  حاِف �ملفرِد ، وي�صمَّ ِك ) �لتاِء ( ، وهَذ� ن�ٌع مَن �لزِّ �ملتحرِّ
بالإ�صافِة �إَل علَِّة �لقطِع ، وهَي حذُف �صاكِن �ل�تِد �ملجم�ِع وت�صكنُي َما قبَلُه، 
و�رسُب �لبيِت عَلى وزِن متفاعْل ، فهَي كاملطلِع ِف ��صتناِدَها �إَل نظاٍم �ص�ِتيٍّ 

َوُلَغِ�يٍّ كامٍل.

يِء  �ل�صَّ مقابلِة  عَلى  يق�ُم  �لَِّذي    ، �ملقابلَة  �أ�صل�َب  جريٌر  �عتمَد  َكَما 
حريِة و�لزدر�ِء ، ومثاُلُه ِف �لق�صيدِة �لبيُت  ِه، هادفًا مْن ور�ِء ذلَك �إَل �ل�صُّ بنقي�صِ

ي بح�صِن �ملقطِع ، ق�ُلُه : �لأخرُي ؛ ِمَّا َي�صِ

دِر، ووج�ُدَها  ُف جريٌر بنيَة �لتَّْكر�ِر �ملتمثِّلَة ِف ردِّ �لعجِز عَلى �ل�صَّ وي�ظِّ
ُز  �للَّفظيِّ ، وهَي ظاهرٌة تركِّ �لتَّْكر�ِر  ُد غلبَة ظاهرِة  ي�ؤكِّ �مل�صتقِّ  بجانِب جنا�ِس 
�ِتيِّ باإمكاناِتِه �لنَّغميَِّة �مل�ؤثِّرِة ، فالتَّ�صديُر » منٌط َتْكر�ريٌّ يعتمُد  عَلى �لتَّماثِل �ل�صَّ
�إَل بنيٍة مغلقٍة بد�يُتَها هَي نهايُتَها«)128(، و�صبيُل  كِل �لتَّعبرِييِّ  عَلى حت�يِل �ل�صَّ

�إليِه �أحيانًا ، هَ� �لتَّ�كيُد ، ومَن �لأمثلِة عَلى ذلَك ق�ُلُه : اعرِ  �ل�صَّ

�ملالمِة  بنَي  �دِف  �لرتَّ بنيَة  �عتمَد  جرير�ً  �أنَّ  �لأخرِي  �لبيِت  عَلى  ويالحُظ 
للِة وتعميِقَها ، وهَما ِمَّا يدخُل ِف باِب �لفروِق �للَُّغِ�يَِّة)129(،   ِة لتاأكيِد �لدِّ و�ملذمَّ

ــــــَت اأَِمـــــُر ـــــا َواأَنرـْ ــَت لَــنَ ـــــبرْ ــاَّ َغــ�ــسِ ـــ َه

ــثـُــــوُر َمــكرْ ــى  ــ�ــسَ َ ــَة ِف الرْ ــَراَق ـــ َواأَبُـــــو �ــسُ

ـبُوُر �سَ ـــِرميُ  ـــَك َوالرْ َُك  ــررْ ـــ �ــسَ ِعـيَل  َقـــدرْ 
ــوُر ـــ ـــ َذُك ــبُّ  ـــ ــِح يُ مِلـَــــــنرْ  ُــِحـــــبَّ  املرْ اإِنَّ 
ـــــُر ــِل الإِلَـــــــِه بـَـ�ــسِ ــبَ ـــ ــنرْ ِق ـــ ــَك ِم ـــ ــي ــاأِت يَ
ـــــوُر ــاِم نـَـ�ــسُ ـــ ــئَ ـــ ــلِّ ـــــِئــيــَمـــــَة ِل ـــُن الــلَّ ــــ َوابرْ
ــوُر)*( ـــ ــُه ــنَّ ُم ــُه ــاُء بـَــــــاِرَق َمـــــا لَ ــسَ ــ� َوِن
ــُدور ـــ ـــ ــقرْ ـــ َم ـــــــــــاِرٍق  بَ ِل  لأَوَّ َقـــــــــــَدٌر 

ـُر التَّبرْ�سِ ـِهَك  ِلَوجرْ ُحـقَّ  ـُر  ِب�سرْ يَـا 

ِخـنرِْدَفـاً َل  يَُفـا�سِ اأَنرْ  �ُسـَراَقُة  َجـــــا  اأَررْ

ُه  َفاإِنَـّ الرْــَعـــــَزاِء  ِفـي  لَــَك  َهــلرْ  َقـلرُْب  يـَـا 
ــَرًة ُذكرْ ِبالرْيَـَماَمـِة  تـُـِك  َذَكـــــررْ َولََقـدرْ 
ـَمٍة ِنعرْ ِفـي  ــَزلرْ  ـــ تَ َلرْ  ـــَك  اإِنَّ ــُر  ِب�سرْ ــا  يَ
نُـَها ابرـْ الرَْكـَرَم  ـُر  يَنرْـ�سُ الرْــَكــِريـَـَة  اإِنَّ 
�ِسـيَاَقـًة ُمــُهــوَرُهـــــنَّ  ــِكـــــَراُم  الرْ تُـوؤتَى 
ـَلُمـوا َفاعرْ ــَة  ـــ ــَذمَّ َـــ َواملرْ ــَة  ـــ ــَاَم َ املرْ اإِنَّ 
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�أنََّك تَرى لفظتنِي  َيتَِّفُق مَع �بِن �لأثرِي ِف ق�ِلِه : »ومْن عجيِب ذلَك  و�لباحُث 
ِن عَلى معَنًى و�حٍد ، وكالُهَما ح�صٌن ِف �ل�صتعماِل ،... �إلَّ �أنَُّه َل يح�صُن  تدلَّ
م���صِع  ِف  بيَنُهَما  ُق  ُيَفرَّ بْل  هِذِه  ِفيِه  ُت�ْصَتْعَمُل  م��صٍع  كلِّ  ِف  هِذِه  ��صتعماُل 
اعُر  َفَها �ل�صَّ ِة �لَِّتي َوظَّ بِك«)130(، وبعُد ، فاإنَّ عن�رَس �لتَّ�كيِد مَن �لعنا�رِس �ملهمَّ �ل�صَّ
ِف تق�يِة �ملعاِن �لَِّتي �أر�َد �أْن ُيثبَتَها ، وذلَك عنَدَما جلاأَ �إَِل �لتَّْكر�ِر ، َكَما ر�أيَنا ، 
دِع ؛ �إْذ �إنَّ �لتَّْكر�َر �أ�صل�ٌب مْن �أ�صاليِب �لعربيَِّة ُي�ؤَتى ِبِه لتاأكيِد  تبكيتًا وتاأكيد�ً للرَّ
�لق�ِل وتثبيِتِه حينَما ي�صتلزُم �ملقاُم ذلَك ، بالإ�صافِة �إَِل �أدو�ِت �لتَّ�كيِد �ملعروفِة، 
وجلاأَ �إَِل تقليِب �لألفاِظ َعَلى وج�ِهَها �ملختلفِة مْن مثِل : ِب�رْسٍ وب�صرٍي ، �لكرميِة 

و�لكرِم ، و�للَّئيمِة و�للِّئاِم ، وغرِي ذلَك.

�ُر �خلياليَُّة ِف هِذِه �لق�صيدِة فتبُدو قريبًة ، َل جتنُح �إَل �لإبعاِد �أَِو  ا �ل�صُّ �أمَّ
�َر �ملاأل�فَة �ملعتادَة �إلَّ ِف �لقليِل ، فلي�َس  �لغل�ِّ ؛ لأنَّ �خلياَل عنَد جريٍر يعتمُد �ل�صُّ
�ُر  بِع �إَل �أْن جتيَء �ل�صُّ ي بالطَّ ُل عَلى �لإبد�ِع و�لبتكاِر ، وهَذ� ُيْف�صِ خياًل يع�ِّ
�أَو   ، معَنى  عَلى  لغ��ٍس  ِفيَها  �أثَر  َل   ، ملم��صًة  ق�صيدِتِه  ِف  وقَعْت  �لَِّتي  �لبيانيَُّة 

مبالغٍة ِفيِه ، ومَن �لأمثلِة عَلى ذلَك ، ق�ُلُه ِف �لبيِت �خلام�ِس و�لع�رسيَن :

�أْن ي�صَف  �أر�َد جريٌر  ميمِة  �لذَّ فاِت  �ل�صِّ ِمَن  �لبيِت كنايٌة عْن جملٍة  َفِفي 
ِبَها �رس�قَة كالبخِل و�ملنِع وعدِم �مل�صارعِة ِف �خلري�ِت، وذلَك ِف ق�ِلِه: »َوَباُعَك 
�إَِليِه مبا�رسًة ،  رُي«، و�لكنايُة ُهَنا ، قريبٌة ؛ لأنَّ �لنَّاجَت ميكُن �ل��ص�ُل  َيا �رُسَ�َق َق�صِ
َعَلى مرحلٍة   ِفيَها  ُل  �لتَّح�ُّ �ل��صائِط ويك�ُن  ب�صيطًة ؛ لفتقاِد  ى  ت�صمَّ �أْن  وميكُن 
�لَِّتي   - �لإيحاِء  مظاهِر  »فاأب�صُط   ، �ِل  �لطُّ ق�صرُي   - �لباِع  ق�صرُي  و�حدٍة)131(: 
عر�ُء مْن قدمٍي - �لتَّعبرُي َعِن �مل�قِف �أَِو �حلالِة بحيُث ُي�ِحي هَذ�  �هتَدى �إَِليَها �ل�صُّ
َوِمَن  ِبَها«)132(،  �لتَّ�رسيِح  �أَو دوَن   ، ِبَها  �لتَّ�رسيِح  قبَل  �ملر�دِة  فاِت  بال�صِّ �لتَّعبرُي 
�رِة �لكنائيَِّة »ق�صرُي �لباِع« ِف باِب �ملجاِز �ملر�صِل،  �ملمكِن �إدخاُل مثُل هِذِه �ل�صُّ
�لتَّ�صبيِه،  غرُي  مالب�صٌة  َلُه  َع  ُو�صِ َوَما   ، ��صُتعِمَل  َما  بنَي  للَعالقِة  كاَنْت  َما  وهَ� 

ـُر َق�سِ ــَراَق  ـــ ــسُ � يـَــا  ــَك  ـــ ــاُع َوبَ ــوًل  ـــ ُط ـــــاوؤُُه ـــــنَ ِب يـَــــِزيـــــُد  ــنرْ  ـــ َم يِل  بـَـنـَــــى  اإِنِّ 
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»كالباِع �إَذ� ��صُتْعِمَل ِف �لنِّعمِة ؛ لأنَّ مْن �صاأِنَها �أْن ت�صدَر َعِن �جلارحِة ، ومْنَها 
�رَة �لكنائيََّة جماًل �ملقابلُة بنَي  �ملق�ص�ِد ِبَها«)133(، َوِمَّا ز�َد هِذِه �ل�صُّ ت�صُل �إَِل 
حاِلِه وحاِل �رُس�قَة ؛ لبيان منزلِتِه ومكانِتِه ورفعِة �صاأِنِه ، وذلَك عنَدَما �أ�صاَر �إَِل 
�ِل  �ُل ُهَنا ، ِمَن �لطَّ َمْن قاَم َعَلى بنايِة بيِتِه َمْن يزيُد بناوؤُُه ط�ًل ، وقْد يك�ُن �لطُّ
بعَنى �لف�صِل ، ُيَقاُل فالٌن َعَلى فالٍن َط�ٌل ؛ �أّي ف�صٌل ، وهَذ� َما �أر�َد �أْن ي�صَل 
�إَِليِه جريٌر �أي�صًا. وِف �حلقيقِة �أنَّ �لتَّ�ص�يَر بالبيِت و�لبناِء ِف فنِّ �لنَّقائ�ِس ل�صيََّما 
ِف ، يكاُد مُيَثُِّل ظاهرًة ، و�إْن كاَن يبُدو  ِف �صياِق �ملدِح �أِو �لفخِر باملجِد و�ل�رسَّ
ِد �صاعٍر عْن �آخَر  ُل �إَل جماٍز ميٍِّت َل �صبهَة لالإبد�ِع ِفيِه ، وَل لتفرُّ حًا ، فيتح�َّ م�صطَّ
ٍر باَل �أدَنى تغيرٍي ، فَها ُهَ� �لفرزدُق - َعَلى  ُد تعبرٍي ت�ص�يِريٍّ متكرِّ ، بل هَ� جمرَّ
َف بيتًا دعائُمُه عزيزٌة وط�يلٌة وثابتٌة َل تهتزُّ  ُر �ملجَد و�ل�رسَّ �صبيل �ملثال - ي�ص�ِّ
وَل تنتقُل ؛ لأنَُّه �كت�صَب قد�صيََّتُه مَن �هلِل �صبحاَنُه وتعاَل ، فهَ� هبٌة �صماويٌَّة منَحَها 
�إيَّاُهم ، ولْن ي�صتطيَع ب�رِسيٌّ �أْن يزحزَح مْن ر�ص�ِخِهم ، ومْن َثمَّ َل يج�ُز َعَليِه 
ِف حتَّى  ُ ، ويزيُِّن عظماُء »د�رم« وفر�صاُنَها ، بيَت �ملجِد و�ل�رسَّ �لق�ص�ُر وَل �لتَّغريُّ

يتالألأَ بح�ص�ِرِهم ، فيق�ُل)134(: ) بحُر �لكامِل (

ْت كلُّ �لبي�ِت �صاخمًة ر��صخًة ، وَل كلُّ بناٍء عزيز�ً متطاوًل ؛ فالبناُء  فلي�صَ

ـــَوُل ــــ ــــ ــاً َدَعـــــاِئــُمــُه اأََعــــــــزُّ َواأَطرْ ـــ ــتَ ــي بَ
يُـنرْـَقـُل َل  ــُه  ـــ نَّ ــاإِ َف ـــــَمــاِء  الــ�ــسَّ ــُم  ـــ َحــَك
�َسـُل نَهرْ ـَفــَواِر�ــُض  الرـْ بـُــــــو  َواأَ ــٌع  ــا�ــسِ ـــ َوُمَ
ــُل ـــ ــثَّ ـُــ ـــــــبَـــاُل املرْ ِ ــــُهــُم الرْ نَـّ بَـــــــَرُزوا َكــاأَ
ـــــُل ــ�ــسَ الأَفرْ ــِفـــــَعـــــاُل  الرْ ــدَّ  ـــ ُع اإَِذا  ـــَداً  ــــ اأَبَ
ـــــُل ــِه الرْـــــُقـــــمَّ ـــ ــَدي ــُم لَ ـــ ــُه ـــ ــاأَنَّ بَـــــــاً َك َزررْ
ـــــَزُل ـُـنرْ املرْ الرْــِكـــــتـَـاُب  ــِه  ِب َعَليَك  ـى  َوَق�سَ
؟ يَتََحلَحُل  َهـلرْ  بَاِت  الرَْه�سَ َذا  ـَاَن  ثَهرْ

لَنَا بَنَـى  ـَماَء  ال�سَّ �َسـَمَك  ـِذي  الَـّ اإِنَّ 
بَنَـى ـــا  َوَم ـَـِلــيـــــُك  املرْ ــا  لَــنَ ـــــاُه  بَــنَ بَيتَـاً 
ِبــِفـــــنـَـاِئـــــِه ــٍب  ـــ ــتَ ـــ ُمرْ ُزَراَرُة  بـَـيـــــتـَــــاً 
تَبَوا احرْ َواإَِذا  ُمَا�ِسٍع  بَيـَت  يَِلُجـوَن 

ِمثرُْلـُهمرْ بَيـِتـَك  ِبــِفـــــنـَـاِء  تَِبي  يَحرْ َل 
بَيتَـَها ُكَليٌب  َجَحـَرترْ  ِهمرْ  ِعـزِّ ــنرْ  ِم
ِجَها ِبنَ�سرْ الرَْعنرَْكبُوُت  َعـَليَك  ـَربَترْ  �سَ
ِبنَـاَءنَـا َت  اأََردرْ اإِنرْ  ِبَكـفَِّك  َفـــــعرْ  َفــادرْ
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اأِن متهاٍو متد�ٍع كبيِت �لعنكب�ِت ، ومْن  ُ �ل�صَّ �لَِّذي ترَكُه �أُب� جريٍر �صعيٌف هنيِّ
ق�ِمِه  بفر�صاِن  يفخُر  �لفرزدَق  �أنَّ  َكَما يالحُظ   ، �لفرزدِق  بناِء  �أماَم  يثبُت  َل  َثمَّ 
�لفر�صاِن  �أعظَم  ي�صمُّ  بيٍت  َعَلى  يتطاوَل  �أْن  كيَف ميكُن لأحٍد  �إْذ  ؛  َعَلى جريٍر 
�لَِّتي َل تزحزُحَها �لأعا�صرُي مهَما  ��صياِت  �لرَّ ِمَن �جلباِل  ُيَعدُّ  َوَمْن  و�أ�صجَعُهم ، 
�لتَّ�ص�يِر  ِف  ببا�رسِتِه  م�صتعينًا  قاَلُه  َما  ناق�صًا  جريٌر  ويق�ُل  ْت.  و��صتدَّ عنَفْت 
جمَدُه  َر  و�ص�َّ  ، �لعرُب  بناُه  بيٍت  �أخ�سَّ  �لفرزدِق  بيَت  َر  ف�ص�َّ ؛  و�لبناِء  بالبيِت 
)135(: ) بحُر  ُهُ ��صَخ و�صعَرُه �لقِ�يَّ جباًل �صامقًا �صقَط َعَلى بيِت �لفرزدِق َفَدكَّ �لرَّ

�لكامِل (

اعَر �لثَّاِن يك�ُن متاأثِّر�ً �إَِل حدٍّ  و�ملالحُظ ِف �لنَّقائ�ِس ب�صكٍل عامٍّ �أنَّ �ل�صَّ
بعيٍد بالق�صيدِة �لأوَل فينقُل �إَِل �صعِرِه كثري�ً مْن مفرد�ِتَها وكثري�ً مْن �ص�ِرَها ، 
�لأبياِت  ِف  َكَما   ، ِمِه  َخ�صْ ل�صتخد�ِم  مناق�صًا  يك�ُن  �رِة  �ل�صُّ ��صتخد�َم  ولكنَّ 
خندٍف«)*(،  »�آِل  بق�ِمِه  يتيُه  نر�ُه   ، ر��صِة  �لدِّ م��صِع  �لق�صيدة  وِف  ابقة.  �ل�صَّ
ملَكُهم  �أنَّ  ، وكيَف  �لباذخَة  �ملكانَة  تت�صنَُّم  �لَِّتي  وؤ�بَة  �لهامَة و�لذُّ منُهم  ويجعُل 
فعِة و�ملنزلِة �لعاليِة ، ولَذ� فلي�َس بغريٍب َعَليِه �أْن  عريٌق ي�رسُب ب�صهٍم و�فٍر ِف �لرِّ
دِق عَلى هِذِه �حلقيقِة »روعِة  �إليِهم ف�صَل �لبناِء ، فُهم عن��ٌن ينب�ُس بال�صِّ ي�صنَد 

�لتَّ�صييِد و�لبناِء«، يق�ُل :

اعُر �إَل تن�يِن  ِف ؛ فقْد جلاأَ �ل�صَّ وينبِغي مالحظُة �رسِف �ملمن�ِع مَن �ل�رسَّ

َفـِل �سرْ الأَ ي�ِض  َ�سِ الرْ ِف  ــاَءَك  ــنَ ِب ــى  ــنَ َوبَ
ــِل ـــ َخ َــدرْ املرْ َخـِبيَث  َمــَقـــــاِعـــــُدُه  ـــــاً  َدِنــ�ــسَ
بـــــِل ــيرْ يـَــــذرْ ـــ ــَل ــثرْ ــُت بـَـيــتَــُكـــــُم ِبِ ـــ ــَدمرْ ـــ ــَه َف
ِل الأَوَّ ــاِن  ـــ َم ــزَّ ال ِف  ــَرَك  ـــ ِك ـــــَت  َونـَـَفــخرْ
ــَقـــــِل ـــنرْ َمــنرْ ــُه ِم ـــ ــا لَ ــَم بـَـيـــــتـَــــاً َعـــــــَاَك َف

ــُر ـــ ــِري ـــ ــٌر َو�ــسَ ـــ ــاِب ــنَ ــِك ِفـــــيـــــِه َم ـــ ــلرْ ــُم ــلرْ ِل

ُمَا�ِسَعاً َماَء  ال�سَّ �َسَمـَك  الَّــِذي  ــَزى  اأَخرْ
ِبِفـنَاِئـِه َقــيــنـُـُكـــــمرْ  ـــــُم  يـُـَحـــــمِّ بـَـيــتَـــــاً 
يُبرْتَنَـى بَيـٍت  اأََخـــــ�ــضَّ  بَنَيـَت  ــدرْ  ــَق َولَ
ِلـــــي اأَوَّ ـَــَكـــــــاِرِم  املرْ ِف  يِلَ  بـَـنَـــــى  اإِنِّ 
لَنَا بَنَـى  ـَماَء  ال�سَّ �َسـَمَك  ـِذي  الَـّ اإِنَّ 

ِخـنرْـِدٍف ِمـــنرْ  َزاِخـــــٌر  يِلَ  ــى  ــنَ بَ اإِنِّ 
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كلمِة »منابٌر«؛ لأنََّها عَلى �صيغِة منتَهى �جلم�ِع ، وذلَك لِكي يحافَظ عَلى وزِن 
�لبيِت وم��صيقاُه ، فالبيُت مْن بحِر �لكامِل ، وتقطيُع عجِزِه كالآِتي :

يُر ِلْلُمْلِك ِفيـ             ـِه َمَناِبٌر           َو�رَسِ

  مْتفاعلن             متفاعلن            متفاعْل

5/5///           5//5///          5//5/5/  

اكنَة ِف �لتَّفعيلِة �لثَّانيِة ، ول�َل وج�ُدُه  يالحُظ �أنَّ �لتَّن�يَن قابَل �لنُّ�َن �ل�صَّ
قْد  اعَر  �ل�صَّ �أنَّ  عْن  ف�صاًل   ، �لبيِت  وزُن  �نك�رَس  َثمَّ  ومْن   ، �لتَّفعيلُة  لنك�رسِت 
�آباِئِه   �أَتى بالتَّن�يِن ق�صَد �لتَّطريِب و�لتَّغنِّي ، ولي�َس هناَك �أف�صُل مَن �لتََّغنِّي باآثِر 
ندنِة  �ُس �لعرِبيِّ لإيقاِع �صعِرِه جعَلُه يلجاأُ �إَل �لدَّ و�أجد�ِدِه »�آِل خندٍف«، »فتح�صُّ
ِ ؛ لإ�صفاِء حالوٍة وطالوٍة عليِه«)136(. َكَما مُي�صُك جريٌر بتالبيِب �رُسَ�َقَة،  نُّ و�لرتَّ
ُه باأنَُّه ترَك ع�صريَتُه  ُ ِه ، ويك�صُف عْن كذِبِه ، َفُيَعريِّ عاُه لنف�صِ ُه ، ويبطُل َما �دَّ يناق�صُ
ُه ببع�ِس  َعى زور�ً �أنَُّه مْن ع�صريٍة �أخَرى »�صن�ءَة«، لَها قدٌر وجمٌد ، ُمَنَِّيًا نف�صَ و�دَّ
�لهيبِة وبع�ِس �لحرت�م ، َو�أنَّى َلُه ذلَك ، و�لع�صريُة ذ�ُتَها تتب�أُ مْن هَذ� �لنت�صاِب، 

عاَء فيِهم و�لنت�صاَب �إَليِهم ؟! يق�ُل : فعالَم يحاوُل �لدِّ

ويق�ُل �أي�صًا ، خماطبًا �إيَّاُه :

وخُب ذلَك : �أنَّ بارقًا ، هَ� �صعُد بُن عِديِّ بِن حارثَة بِن عمرٍو بِن عامٍر 
بِن ربيعَة بِن قمعَة �إليا�ِس بِن م�رٍس ، وهَ� �أُخ� خز�عة. وقِد �خُتِلَف ِف خز�عَة، 
قاَل ذلَك  َفَمْن  �ليمِن.  : مْن قحطاِن  �آخروَن  ، وقاَل  فقاُل�� : خز�عُة ِف م�رٍس 
َلُه جريٌر : ل�ْصَت مْن نز�ٍر وَل مْن  �أي�صًا ؛ فلذلَك قاَل  �لنَّ�صَب  ن�صَب بارقًا هَذ� 
ي ب�صيٍء مْن هَذ�،  لِلُّ ل�صِم �رس�قَة ي�صِ َا يك�ُن �لنَّاجُت �لدِّ قحطاِن �ليمِن)137(، وربَّ

وق�ُلُه :

ُزوُر ــَة  ــَراَق ـــ �ــسُ ــي  ـــ اأَِب ـــاُء  ــــ َع ادِّ  : ــوا  ــالُ َق

ـيـُر نَ�سِ ــَك  ــي ــَل َع َيـَــــــٍن  ِمـــنرْ  َـــــــيُّ  َوالرْ

ِعـي تَـدَّ �َسـنُوَءَة  ــى  لَ اإِ انرْتَ�َسـبرَْت  َواإَِذا 

ـتُـُم ِنلرْ ــَزاَراً  ـــ ـــ ِن َل  ــَك  ـــ اإِنَّ ــــــــَراَق  اأَ�ــسُ
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��عِق فرتديِهم  بال�صَّ عر�ِء  �ل�صُّ تنق�سُّ عَلى  �لَِّتي  ب�صاعريَِّتِه  لقْد فخَر جريٌر 
�صف�فًا �صف�فًا ! فقرَن جريٌر ُهَنا ، �رُس�َقَة بالفرزدِق و�لأخطِل ، فاأنَّى َلُهم جميعًا 
َق �مل�صتحيُل ؛ لأنَُّه �أِلَف �لعر�َك  فبيَنُهم وبيَنُه �أمٌد بعيٌد ولْن ي�صُل�� �إليِه �إلَّ �أْن يتحقَّ
ابَق ، غمَر �لبديهِة ، و�إَذ�  ، فَما ز�َل جمنّيًا عَليِه وجانيًا. �إَذ� جاَرى كاَن �لفر�َس �ل�صَّ
رَمى َل تبَل رميَُّتُه ، وَل ُيخطُئ نبُلُه �ملقاتَل ، و�أنَّى َلُه �أي�صًا ، ولي�َس َلُه وَل لقبيلِتِه 
�ِت ، �عتماُدُه �أ�صا�صًا عَلى  �لتَّخيرُي ! ومَن �ملالحِظ ِف هجاِء جريٍر لالأخطِل بالذَّ
يقُف  �لَِّتي  �لأر�ِس  بثباِت  �ل��ثِق  �مل�صلِم  مْن م�قِع  �مل�صلِم  ِمِه غرِي  َخ�صْ مهاجمِة 
َوُيَغاِل ِف ذلَك ،   ، باأكِل �خلنزيِر  ُه  ُ ُيَعريِّ �لَعَقِديِّ ، فهَ�  ِة م�صتنِدِه  عَليَها ، وبق�َّ

ُه خنزير�ً. حتَّى جعَل �لأخطَل نف�صَ

ُ بِني جما�صَع ؛ ق�َم �لفرزدِق  َوِمَّا ينبِغي مالحظُتُه هَنا ، �أنَّ جرير�ً َل يفتاأُ ُيَعريِّ
ُه كاَن  ، باأنَُّهم قي�ٌن ، ويدُع� �لفرزدَق بابِن �لقنِي ، و�صبُب ذلَك �أنَّ �صع�صعَة جدَّ
ٌم ، فن�صَب جريٌر غالبًا ، �أَبا �لفرزدِق �إَل  جبرٍي ،  َلُه قي�ٌن منُهم جبرٌي ووقباُن وَدي�صَ
َع كلََّها قي�نًا ، وجريٌر ُيِلحُّ عَلى هَذ� �ملطعِن ِف �أهاجيِه للفرزدِق  وجعَل قبيلَة جما�صِ
ِل نلحُظ  �َر)*(، َوِف �لبيِت �لأوَّ �إحلاحًا �صديد�ً ، وَل يز�ُل ُيَ�لُِّد منُه �ملعاِن و�ل�صُّ
قفريَة  ؛ لأنَّ  قنٍي  �بَن  ف�صاًل عْن ك�ِنِه  بالهجنِة  �لفرزدَق وق�َمُه  رَمى  �أنَّ جرير�ً 
َة �لفرزدِق و�أمَّ �صع�صعَة كاَنْت �صبيئًة مْن ق�صاعَة �صباَها �صلَمى بُن جندٍل ي�َم  جدَّ
ُتُه �أََمًة وهَبَها ك�رَسى لزر�رَة بِن َعْد�ٍس ، وجاَءْت بقفريَة  �حلَرجاِت ، �أَو كاَنْت جدَّ
َجَها ناجيُة  �رِميِّ ، وكاَنْت ر�ئعَة �جلماِل ، فتزوَّ مْن �صكنِي بِن حارثَة بِن زيٍد �لدَّ
�أب�َها �ُصَكنَي  �أنََّها مْن عبِد�هلِل بِن د�رٍم ، بيَنَما كاَن  ِعيِّ ظنًَّا مْنُه  بُن عقاٍل �ملجا�صِ
ُد �أََمٍة قْد ُتغِري �لنَّا�َس بجماِلَها ، ولكنََّها َل ُت�رَسُِّف  بَن  �حلارِث)138(، فهَي جمرَّ

�يِل ( رُي جريٌر ِف ق�ِلِه)139(: ) بحُر �لطَّ �أبناَءَها باأ�صٍل ثابٍت ، و�إليَها ُي�صِ

ـــــِيــُر ــيــ�ــَض ِلـــبـَــــــاِرَق الــتَّــخرْ ـــَراَق لَ ــــ ـــسُ اأَ�
ــِزيــُر ـــــنرْ ِ الرْ ـــــِلــَب  تـَـغرْ ــَم  ــَل ـــ ـــ �ــسرْ َواأَ ـَغا  َف�سَ

ُمرْـِلبَاً ــَفــَرَة  ـــ ُق بَِنـي  َقـــــنَي  َت  رْ ـــ�ـــشَ اأَنرْ
ـِمِه ِب�َسهرْ ـيَب  اأُ�سِ َقـدرْ  َدَق  الرْــَفـــــَرزرْ اإِنَّ 
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لَكي  مْن جهٍد  يبذَل  �أْن  �َقُة  �رُسَ : مهَما حاوَل  يق�ُل  فل�صاُن حاِل جريٍر 
فلْن  ِتِه  جدَّ عاِر  مْن  هرَب  �إْن  فالفرزدُق  ؛  ي�صتطيَع  فلْن   ، عليَّ  �لفرزدَق  َم  ُيَقدِّ
ِه �لَِّذي �صغَلْتُه �حلد�دُة عِن �ملكارِم و�لُعاَل. وقْد زعَم  يهرَب مْن ه��ِن مهنِة جدِّ
يكاُد  َل  هجاِئِه  ِف  معاٍن  �أربعَة  ُر  ُيَكرِّ كاَن  جرير�ً  �أنَّ  �ر�صنَي  و�لدَّ اِد  �لنُّقَّ بع�ُس 
و�أنَّ  و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  �ُص�ِل  �لرَّ ح��ِريَّ  برَي  �لزُّ جما�صَع  قتُل  وهَي:  يعُدوَها 
يِف ِف  �لفرزدَق قنُي بُن قنٍي ، َوَما يرِميِه ِف �أخِتِه »ِجْعِثن«، َوَما كاَن مْن نب�ِّ �ل�صَّ
عَم ؛ فقْد ذكُرو�  اَد�ً �آخريَن ُيَفنُِّدوَن هَذ� �لزَّ وِميَّ ، ولكنَّ نقَّ يِدِه حنَي �رسَب �لرُّ
�� َما ولََّدُه مْن �ص�ٍر و�أ�صكاٍل لكلِّ معَنًى مْن هِذِه  معاِنَ كثريًة غرَيَها، و��صتعر�صُ
َا مْل َيكْن للفرزدِق  �رِة ، حتَّى لكاأمنَّ �ملعاِن ، ولعلَّ ِف �إحلاِح جريٍر عَلى هِذِه �ل�صُّ
�أِي)140(، لكنَّ  �ر�صنَي �إَل �أْن يَرى مثَل هَذ� �لرَّ �صمٌة غرَيَها ، هَ� َما دفَع ببع�ِس �لدَّ
جرير�ً كاَن يهدُف مْن ور�ِء ذلَك �إَل تهييِج �جلماهرِي عَليِه ، حنَي تع�ُزُه �أ�صباُب 

خريِة و�لهجاِء مْن ق�ِمِه ؛ لأنَّ جما�صَع مْن بيٍت رفيِع �لعماِد. �ل�صُّ

ق�صيدُة »جريٍر«،  مْنُه  ْت  �نبج�صَ �لَِّذي  �لفنِّيَِّة  �جل��نِب  �أميِز  ومْن   ، هَذ� 
عِريِّ  ، و�لَِّتي تبُدو مْن حيُث �صلُتَها بتمازِج  حر�رُة �مل�قفنِي : �لنفعاِلِّ و�لفنِّيِّ �ل�صِّ
اخِن مثَّاًل  وتفاعِل هذيِن �مل�قفنِي ، و�أنََّها جاَءْت وليدًة لهَذ� �مل�قِف �مللتهِب �ل�صَّ
ذلَك ِف غ�صِب »جريٍر« لهجاِء »�رُسَ�قَة«، ولَذ� ر�أيَنا »�لختياَر« ِف �لأ�صل�ِب 
مَن  بحر�رٍة«  ُج  يت�هَّ »َما  مْن   ، غالبًا  يك�ُن  �لغ�صِب -  م�قِف  ِف  عِريِّ -  �ل�صِّ
�كيِب ، ي�صرُي �بُن �لأثرِي �إَل �صيٍء مْن هَذ� ، فيق�ُل : »�لألفاُظ تنق�صُم  �لألفاِظ  و�لرتَّ
ِف �ل�صتعماِل �إَل جزلٍة ورقيقٍة ، ولكلٍّ م��صٌع يح�صُن ��صتعماُلُه ِفيِه ، فاجلزُل 
و�لتَّخ�يِف  �لتَّهديِد  ق��رِع  َوِف   ، �حلروِب  م��قِف  و�صِف  ِف  ي�صتعمُل  مْنَها 
قيُق فاإنَُّه ي�صتعمُل ِف و�صِف �لأ�ص��ِق، وذكِر �أيَّاِم �لبعاِد،  ا �لرَّ و�أ�صباِه ذلَك ، و�أمَّ
و�أ�صباِه ذلَك«)141(. ومْن  �ِت ، وماليناِت �ل�صتعطاِف،  �مل�دَّ ��صتجالِب  َوِف 
�لفاح�ِس  �لهجاِء  وتر�كيِب  باألفاِظ  �لغا�صُب  عِريُّ  �ل�صِّ �مل�قُف  �ويِة عجَّ  �لزَّ هِذِه 

ـــــــَواِدِم َ ــَهــا َوابرْــــُن الإَِمـــــــاِء الرْ ــنُ ــــوَك ِابرْ اأَبُ َجـنرْـَدٍل ــِن  برْ ِل�َسلرَْمى  ِقـنٍّ  ِمــنرْ  ُقـَفَرُة 
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ق�صَد �لإ�صاءِة �إَل َخ�صِمِه بعَد �أْن ركَز حملًة ثقيلًة برتديِد ��صِم �رُسَ�َقَة وقبيلِتِه ترديد�ً 
ِة  �لتَّ�صهرُي ، ف�صاًل عْن ذكِر ن�صاِئِهم ، َوِف هَذ� وغرِيِه تخفيٌف حلدَّ �لق�صُد مْنُه 
ُه ؛ لأنَّ �لتَّعبرَي �ملالئَم عِن �مل�قِف  �َس َلُه جريٌر وعاي�صَ �مل�قِف �لنفعاِلِّ �لَِّذي تعرَّ
�مل�قِف  ذلَك  مْن  اعُر  �ل�صَّ ُيعاِن  ا  عمَّ تخفيٌف  ِفيِه  فنِّيٍّ  �صعِريٍّ  ب�قٍف  �لنفعاِلِّ 
َر �أنَُّه لِقَي  �لنفعاِلِّ �لَِّذي يهزُّ كياَنُه ، وي�ؤثُِّر ِفيِه ؛ َفِفي مثِل هَذ� �مل�قِف »�إَذ� ت�ص�َّ
ِه ؛ لأنَُّه  ِف نف�صِ �لغ�صُب م�صتقّر�ً  يبَق  مْل  لَِّم ،  �ل�صُّ �ملغ�ص�َب عَليِه ودحرَجُه عِن 
َ عْن غ�صِبِه بكلماٍت مريرٍة ، فاإنَّ �لغ�صَب َل يختِفي ،  ا �إَذ� عبَّ تخلَّ�َس مْنُه ، �أمَّ

�ِئِه«)142(. ِه مْن جرَّ ُف �لثِّقَل �لَِّذي كاَن يجُدُه ِف نف�صِ ولكنَُّه يخفِّ

َر  َكَما كاَن �نفعاُل جريٍر بامل�قِف و�ن�صهاُرُه ِف ب�تقِتِه - ولَنا �أْن نت�ص�َّ
عِن  �لتَّعبرِي  ِف  ع�ِريَّ  �ل�صُّ دَق  �ل�صِّ مينَحُه  باأْن  كفياًل   – ى  ويتحدَّ ي�صتثاُر  �صاعر�ً 
�إْذ  ؛  ق�صيدِتِه  ِف  �لفنِّيَِّة  �جل��نِب  �أبرِز  �أحُد  وهَ�   ، �لنفعاِلِّ  عِريِّ  �ل�صِّ �مل�قِف 
ِه  ا يجُدُه ِف نف�صِ اعُر عمَّ ُ �ل�صَّ »لبدَّ �أْن يت��فَر ِف �لتَّجربِة �صدُق �ل�جد�ِن ، فيعبِّ
وي�ؤمُن ِبِه«)143(، فالفرُق َيتَّ�صُح بنَي »�لبنيِة �لأد�ئيَِّة �لَِّتي يدعُمَها �نفعاٌل و�صع�ٌر 

ٍم وعقالنيٍَّة م�صرتخيٍة«)144(.  م�صت�ِفٌز وتلَك �لَِّتي تتَِّكيُء عَلى �فتعاٍل مت�هَّ

وقِد �تَّكاأَ جريٌر ُهَنا ، ِف �أحِد ج��نِب ت�صكيِل معجِمِه عَلى �لتَّنا�سِّ مَع 
، وظالًل  �إيحائيًَّة  ، ودللٍت  تعبرييًَّة  منَها طاقاٍت  َر  ليفجِّ ؛  �لكرمِي  �لقر�آِن  ُلَغِة 
عريَِّة ؛ »فالتَّ�ظيُف �لقر�آِنُّ  جديدًة َبا يتنا�صُب َوَما تطرُحُه �لق�صيدُة مْن روؤيِتِه �ل�صِّ
عِر ُيَعدُّ مْن �أجنِح �ل��صائِل ، وذلَك خلا�صيٍَّة ج�هريٍَّة فيِه ، تلتِقي مَع طبيعِة  ِف �ل�صِّ
هُن �لب�رِسيُّ حلفِظِه و�لإم�صاِك بتالبيِبِه ، َكَما  ِه ، وهَي �أنََّها ِمَّا ينزُع �لذِّ عِر نف�صِ �ل�صِّ
عِر ، ودعمًا ل�صتمر�ِرِه ِف حافظِة �لإن�صاِن«)145(، وقْد  �أنَُّه ُيَعدُّ تعزيز�ً ق�يًّا لل�صِّ
جًا ، وفنِّيًَّة عاليًة. جنُد ذلَك ِف ق�ِلِه  �أك�صَب هَذ� �لتَّ�ظيُف ُلَغَة �لق�صيدِة �ألقًا وت�هُّ

خماطبًا ِب�رْسَ�ً :
ِهيـُر)*( تَطرْ ُخـــــُروَجــُهــمرْ  َواإِنَّ  ـــــ�ــٌض  ِرجرْ ُدُخـولَـُهمرْ اإِنَّ  َعـَليـَك  ُخـُلـنَّ  يَدرْ َل 
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يِني ، فرن�ُه  ميِز �لدِّ َذ�ً ، باحُللِل �لأدبيَِّة ذ�ِت �لرتَّ ْت نقي�صُة جريٍر �إِ لقِد �كت�صَ
اأُ ِف هجاِئِه ل�رس�قَة عَلى ق�ص�ٍس مَن �لقر�آِن �لكرمِي ، فقاَل ِف هجاِء  �أي�صًا ، يت�كَّ
�ً ق�َمُه �آَل بارٍق باأنَُّهم ق�ٌم يبخُل�َن بالنُّ�صِح ؛  َ امِريِّ ُمَعريِّ َة �ل�صَّ �رُسَ�َقَة م�صتعري�ً ق�صَّ
�إْذ كاَن باإمكاِنِهم كبُح جماِح ُغُروِرِه ، ومْن َثمَّ َل يقُع ِف مثِل هَذ� �ملزلِق ؛ مزلِق 

هجاِء جريٍر :

 ، بق�ِمِه  امريُّ  �ل�صَّ �صلَّ  َكَما  �صلْلَت  ِلَ  َت  �صْ تعرَّ يق�َل: حنَي  �أْن  يريُد 
لَُّهُم   َواأَ�سَ ِدَك  بَعرْ ِمنرْ  َمَك  َقورْ َفتَنَّا  َقدرْ  َفاإِنَّا  {َقاَل   : تعاَل  ق�ِلِه  مَع  اعُر  �ل�صَّ تنا�سَّ  فقْد 
َزاَراً ِمنرْ ِزينَِة الرَْقوِم َفَقَذفرْنَاَها  نَا اأَورْ لرْ ِعَدَك ِبَلرِْكنَا َولَِكنَّا ُحمِّ نَا َمورْ َلفرْ ...، َقالُوا َما اأَخرْ اِمِريُّ ال�سَّ
ًا َج�َسَداً لَُه ُخَواٌر َفَقالُوا َهَذا اإِلَُهُكمرْ َواإِلَُه ُمو�َسى  َرَج لَُهمرْ ِعجرْ اِمِريُّ ، َفاأَخرْ َفَكَذِلَك اأَلرَْقى ال�سَّ
ًة ِمنرْ اأَثَِر  ُت َقبرْ�سَ بَُك يَا �َساِمِريُّ ، َقاَل بَ�ُشرُْت ِبَا َلرْ يَبرْ�ُشُوا ِبِه َفَقبَ�سرْ َي...، َقاَل َفَما َخطرْ َفنَ�سِ
َل  تَُقوَل  اأَنرْ  َيَاِة  الرْ لََك ِف  َفاإِنَّ  َهبرْ  َفاذرْ َقاَل   ، ي  �سِ نَفرْ يِل  لَترْ  �َسوَّ َوَكَذِلَك  تَُها  َفنَبَذرْ �ُسوِل  الرَّ
ثُمَّ  َقنَُّه  لَنَُحرِّ َعاِكَفاً  َعَليِه  َظلرَْت  الَِّذي  اإِلَِهَك  لَى  اإِ َوانرُْظررْ  َلَفُه  تُخرْ لَنرْ  ِعَداً  َمورْ لََك  َواإِنَّ  ِم�َسا�َض 
ِبِه  ُيْعَجُب بهَذ� �ملعَنى فاأَتى  �أنَّ جرير�ً كاَن  َفاً})146(. ويبُدو  نَ�سرْ الرْيَمِّ  َفنَُّه ِف  لَنَنرْ�سِ

�يِل ( ًة �أُْخَرى ِف هجاِء �لفرزدِق ، وذلَك ِف ق�ِلِه)147(: ) بحُر �لطَّ مرَّ

ُدو�  فهْل بعَد كلِّ هَذ� يك�ُن ِف و�صِع �رُسَ�َقَة وق�ِمِه »�آِل بارق« �أْن يرت�صَّ
و� َلُه ، وهَ� �لَِّذي ميلُك ِف يديِه �مليا�صَم ي�صُم بَها َمْن �أر�َد ب�صكٍل �أَو  جلريٍر ويت�صدَّ
ا ببعيديِن عْن جريٍر �إْن �أر�َد �أْن يجرَعُهَما كئ��َس �ملذلَِّة  باآخَر ؟ و�رس�قُة وق�ُمُه لي�صَ
تلفَحُه وق�َمُه  �أْن  قبَل  ل�صاَنُه  يعقُل��  �أْن  ق�ِمِه  ، فكاَن يجُب عَلى  فعَل وَل عَليِه 
�� �أهاًل للمنازلِة و�مل�صاولِة  �أَو ُتْطَ�ي �صفحُتُهم مْن �صجلِّ �ل�ج�ِد ، فلي�صُ �لنَّاُر 
ِف  �لقر�آِنِّ متمثِّاًل  �لتَّنا�سِّ  مَع  �لتَّ���صِل  مَن  اعُر ِف حاٍل  �ل�صَّ و�ملقارعِة. ويظلُّ 

ق�ِلِه :

ـِل ِعجرْ َعــَلــى  َعاِكـِفنَي  َفــَظــلُّــوا  ــمرْ  ــاُه َدَع ِبَقـوِمـِه ـاِمِريِّ  ال�سَّ ـَاَل  �سَ ـَللرَْت  �سَ

ـــــُروُر ــيِّ َفـــــــاإنَّـــــــُه َمـــــغرْ ـــ ــاِرِق ـــ ــبَ ـــ ــلرْ ـــ ِل
ــوُر ــُخـــ ــُه َويَ ــولَ ــَكـــــُف َحـــ ــُل يـُـعرْ ـــ ــجرْ ــِع َوالرْ

ـٌح نَـا�سِ َم  ـــــدَّ ــَق تَ لَـو  ــاِرَق  ـــ بَ اآَل  يَـا 
ِبَقوِمـِه ـلَّ  �سَ ــَداَة  ـــ َغ ـاِمـِريِّ  َكالـ�سَّ
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ابُق مَع �لنَّ�سِّ �لقر�آِنِّ بلفِظِه ومعناُه �ن�صباكًا  فقِد �ن�صبَك بيُت جريٍر �ل�صَّ
ُدوًرا })*(؛ لَكي  ُر اهلِل َقَدًرا َمقرْ م��ص�عّيًا ، وذلَك ِف ق�ِلِه تعاَل : { ... َوَكاَن اأَمرْ
ُل ؛ لأنََّها قدٌر  ُ وَل تتبدَّ َة �صمٌة �رسمديٌَّة و�أزليٌَّة ، َل تتغريَّ َح �أنَّ �ملالمَة و�ملذمَّ ُي��صِّ
اعر�ِن ؛ جريٌر  مكت�ٌب عَليِهم مَن �هلِل ، �صبحاَنُه وتعاَل. وعَلى �جلملِة �أفاَد �ل�صَّ
�لقر�آنيَِّة  �لأَُمِ�يِّ مَن »�ملادِة  �لع�رِس  �لهجاِء ِف  َو�رُسَ�َقُة ، مثَل غرِيِهَما مْن �صعر�ِء 
و��صتغلُّ�َها ِف �أهاجيِهم ��صتغالًل مثمر�ً ، و�أُتيَح لُهم معنٌي بالِغيٌّ ينهُل�َن منُه مْل 
ِر فنِّ �لهجاِء �لقبِليِّ و�رتقاِئِه  ُيَتْح مثَلُه لأ�صالِفِهم ، فكاَن لذلَك �أثُرُه �لبعيُد ِف تط�ُّ

ِن �ص�ِرِه«)148(. وِف خ�صِب معاِنيِه وتل�ُّ

�إَذ� نظْرَنا �إَل الإيقاِع الارِجيِّ ِف �لق�صيدتنِي نلحُظ �أنَُّهَما ذ�ُت �إيقاٍع قِ�يٍّ 
ِب املقطوِع - و�للتز�ُم  حيحِة وال�شَّ مثرٍي فقْد ُنِظَمَتا ِف بحِر الكامِل ِذي الَعرو�ِض ال�سَّ
ببحٍر بعيِنِه تقليٌد �لتزَم ِف �لنَّقائ�ِس)*( - وهَ� مَن �لبح�ِر ذ�ِت �مل��صيَقى �لفخمِة 
�أنَّ هناَك مْن  َر مطمئّنًا  يقرِّ �أْن  �لباحِث  ُب �حلما�صَة و�لفخَر ، وب��صِع  ُتَنا�صِ �لَِّتي 

اعرِ  عِر َمْن ُيهمُل حقيقَة �أنَّ �لأبحَر �خلليليََّة تاأخُذ عنَد �ل�صَّ ي َعرو�ِس �ل�صِّ د�ر�صِ
�أحيانًا ، �صكاًل جديد�ً مْن ق�صيدٍة �إَل �أخَرى ، ومْن �صاعٍر �إَل �آخَر ، وهَ� َما ميكُن 
اعِر  �خِليِّ �صمَن �لبحِر ، بيَنَما ياأِتي تقطيُع �لتَّفاعيِل عنَد �ل�صَّ َيُه بالإيقاِع �لدَّ �أْن ن�صمِّ
اعريِن؛ جريٍر  دِئ منطّيًا ِف كلِّ �لق�صائِد ، وهَ� َما َل ينطبُق عَلى �ل�صَّ اِم �أَِو �لرَّ �لنَّظَّ
ُو�رُسَ�َقَة ، فاإَذ� َما قارنَّا بنَي �لق�صيدتنِي جنُد �أنَّ كلَّ و�حدٍة خمتلفٌة عِن �لأخَرى ، 
حيحِة  ًة ِف تقطيِع �لتَّفاعيِل ؛ ف�زُن بحِر �لكامِل �لتَّامِّ ِذي �لعرو�ِس �ل�صَّ وخا�صَّ

ِب �ملقط�ِع بطبيعِتِه : و�ل�رسَّ

5/5///       5//5///       5//5///       5//5///        5//5///       5//5///

اعريِن مْل يكتفَيا  يجعُل كلَّ بيٍت يحتِ�ي عَلى �ثَنيَّ ع�رَس �صاكنًا ، ولكنَّ �ل�صَّ
ي �إَل خروٍج عَلى  َا ��صتخدَما زحاَف �لإ�صماِر �لَِّذي ُي�ؤدِّ ��كِن ، و�إمنَّ بهِذِه �ل�صَّ

ــُدوُر ـــ ـــ ــقرْ ـــ َم بَـــــــــــاِرٍق  ِل  لأَوَّ َقــــــــَدٌر  ـَلُمـوا َفاعرْ ــَة  ـــ ــَذمَّ َـــ َواملرْ ــَة  ـــ ــَاَم َ املرْ اإِنَّ 
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��كِن  �لنَّ�صِق ، و�إحد�ِث �ختالٍف بنَي �لتَّفاعيِل �ملتناظرِة ؛ بهدِف زيادِة عدِد �ل�صَّ
ِف  كثري�ً  َر  تكرَّ ٌن  َح�صَ زحاٌف  �لإ�صماِر  وزحاُف   ، �لق�صيدتنِي  �أبياِت  كلِّ  ِف 
اهرِة �للَُّهمَّ �إلَّ ثالثَة �أبياٍت  هاتنِي �لق�صيدتنِي ، ومْل يخُل بيٌت و�حٌد مْن هِذِه �لظَّ
جاَءْت كلَُّها ِف ق�صيدِة جريٍر )11، 31 ، 40 ( ، وقِد ��صتخدَم �لإ�صماَر ِف �أربِع 
تفعيالٍت مَن �لثمانيِة ِف بيٍت و�حٍد هَ� �لبيُت �ل�صاد�َس ع�رَس )16( ، و��صتخَدَمُه 
تنِي ِف �صتََّة ع�رَس بيتًا )16()*(،  ثالثًا ِف �ثَنيَّ ع�رَس بيتًا )12()*(، و��صتخدَمُه مرَّ
ًة و�حدًة ِف �أحَد ع�رَس بيتًا )11()*(؛ �أَي �أنَّ جرير�ً بالإ�صافِة �إَل َما  و��صتخَدَمُه مرَّ
ي�صمُح ِبِه نظاُم �لبيِت �لعاِديِّ مْن ��صتخد�ِم �ثنيَّ ع�رَس �صاكنًا ؛ �أَي )516( �صاكنًا ، 
قْد �أ�صاَف هَ� با�صتعماِلِه �لإ�صماَر )83( �صاكنًا ، فاحتَ�ْت ق�صـيدُتـُه عَلى )599( 
�صـاكنًا، كاَنْت ن�صـبُة عدِد �ل�صـ��كِن �لطبيعيَّـِة منَها 14و86 ٪ تقريبًا ، كَما �أنَّ 
86 و13 ٪ تقريبًا ،  ��كِن �مل�صافِة بعَد دخ�ِل زحاِف �لإ�صماِر  �ل�صَّ ن�صبَة عدِد 

��كِن ِف ق�صيدِة جريٍر : كاِت �إَل �ل�صَّ ُح ن�صبَة �ملتحرِّ وهَذ� جدوٌل ي��صِّ

ِف  �لإ�صماَر  ��صتخدَم  قِد  �أنَُّه  نلحُظ   ، �رُسَ�َقَة  ق�صيدِة  �إَل  جئَنا  َما  و�إَذ� 
خم�ِس تفعيالٍت مَن �لثَّمانيِة ِف بيتنِي �ثننِي ُهَما: �لبيتاِن �خلام�ُس و�ل�صاد�ُس  )5، 
6(، و��صتخَدَمُه �أربَعًا ِف بيتنِي �ثننِي كذلَك )7، 13( ، و��صتخدَمُه ثالثًا ِف �أربعِة 

تنِي ِف ثالثِة �أبياٍت )2 ، 10، 12(،  �أبياٍت ) 3 ، 4 ، 9 ، 11 ( ، و��صتخَدَمُه مرَّ
ي�صمُح  َما  �إَل  بالإ�صافِة  �رُسَ�َقَة  �أنَّ  �أَي  ؛  فقّط  بيتنِي  ِف  و�حدًة  ًة  مرَّ و��صتخدَمُه 
�أَي )156( �صاكنًا ، قْد  �ثنيَّ ع�رَس �صاكنًا ؛  �لعاِديِّ مْن ��صتخد�ِم  �لبيِت  ِبِه نظاُم 
 )194( عَلى  ق�صيدُتُه  فاحتَ�ْت   ، �صاكنًا   )38( �لإ�صماَر  با�صتعماِلِه  هَ�  �أ�صاَف 
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�صاكنًا ، كاَنْت ن�صبُة عدِد �ل�ص��كِن �لطبيعيَِّة منَها 41 و80 ٪ تقريبًا ، كَما �أنَّ ن�صبَة 
��كِن �مل�صافِة بعَد دخ�ِل زحاِف �لإ�صماِر 59 و19 ٪ تقريبًا ، وهَذ�  عدِد �ل�صَّ

��كِن ِف ق�صيدِة �رُسَ�َقَة : كاِت �إَل �ل�صَّ ُح ن�صبَة �ملتحرِّ جدوٌل ي��صِّ

َة  �لعامَّ وَح  �لرُّ ُتَ��ئُم  نبًة حا�صمًة حازمًة  ُيْعِطي  ��كِن  لل�صَّ �لتَّ�زيُع  وهَذ� 
�رُة �ملَز�َحَفُة  املُة للتَّفعيلِة - �ل�صُّ �رُة �ل�صَّ للمعاِن ،  كَما �أنَّ �زدو�َج �لتَّفاعيِل )�ل�صُّ
مَن  تن�صاأُ  �لَِّتي  �لإيقاعيََّة  تابَة  �لرَّ ويدفُع   ، �لنَّغِم  ِف  ِع  �لتَّن�ُّ �صفَة  ُد  ُي�ؤكِّ للتَّفعيلِة( 
ُع ِف  د�ً ، يتن�َّ ٍل نغميٍّ ، وي�فُِّر جّ��ً م��صيقّيًا متجدِّ �لنتظاِم �ملطلِق ِف �أيِّ ت�صكُّ
��كِن ِف �لكالِم  �لأ�صطاِر ، ويتَّحُد ِف �لق�صيدِة ؛ »فالَعالقُة بنَي �حلركاِت و�ل�صَّ
ُكنَّا -  «)149(، و�إْن  مِنيُّ �لزَّ �لتَّتابُع  تبعًا لذلَك  يتاأثَُّر  ُت�ؤثُِّر عَلى م��صيقاُه ؛ حيُث 
غِم مْن ذلَك - َل ن�صعُر بفارٍق زمنيٍّ بنَي تفعيلتيِّ )متفاعلن – مْتفاعلن(؛  عَلى �لرَّ
امع)*(،  �ل�صَّ �إح�صا�ِس  ِف  ق�صرييِن  مقطعنِي  ُيَقاِرُب  �أَو  اِوي  ُي�صَ �يُل  �لطَّ فاملقطُع 
�حلركاِت  عَلى  كناِت  �ل�صَّ تغليِب  عَلى  يدوُر  ُكلِِّه  �لكامِل  ِف  ناعِة  �ل�صِّ »و�رسُّ 
كناِت ط�ر�ً �آخَر ، ُثمَّ عَلى �مل��زنِة بيَنُهَما  ط�ر�ً، ُثمَّ تغليِب �حلركاِت عَلى �ل�صَّ
ا  »و�إمنَّ  ، عابثًا  فعاًل  لي�َس  �لإيقاعيَِّة  �حلركِة  ِف   ِ �لتَّغريُّ هَذ�  ومثُل  �أحيانًا«)150(. 
�خليَِّة للق�صيدِة ِمَّا ُيَعدُّ خ�صي�صًة �أ�صا�صيًَّة مْن  هَ� �رتفاٌع �إَل ذروٍة ِف �حلركِة �لدَّ
عَلى  �لقائِم  �لإيقاعيِّ  �لنِّظاِم  وج�ُد  ُر  َّ� ُيَت�صَ َل   ... �لإيقاِعيِّ �لنِّظاِم  خ�صائ�ِس 
كت�ر �أحمد ك�صك،  َد هَذ� �لدُّ َها«)151(، وقْد �أكَّ �رِة دوَن من�ِّ �لبح�ِر وحيدِة �ل�صُّ
�خِليَّ �صمٌة مْن �صماِت  ُ �أنَّ �لتَّغيرَي �لدَّ عريِّ ُتَبنيِّ وذلَك ِف ق�ِلِه »�إنَّ قيَم �ل��قِع �ل�صِّ
�ل�زِن ، ووج�ُدُه لي�َس �أمر�ً ع�ص��ئّيًا«)152(، وهَذ� يدلُّ عَلى �أنَّ �لتَّجربَة كلََّما 
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كاَنْت �صادقًة و�أكَث ط��عيًة للتَّعبرِي �لعفِ�يِّ �أخَذ �لَعرو�ُس �صكاًل جديد�ً متامًا، 
اعِر  �ل�صَّ عنَد  �لإيقاعيِّ  ل�صكِلِه  مطابقًا  للبيِت  يُّ  �لَعرو�صِ كُل  �ل�صَّ يك�ُن  ولهَذ� 
اعِر �ملقتدِر ، مْن بيٍت �إَل بيٍت ،  اِم ، بيَنَما يختلُف �لِغَنى �لإيقاعيُّ ، عنَد �ل�صَّ �لنَّظَّ

�خليَِّة. ِه ، وجتربِتِه �لدَّ جاِت نف�صِ �صمَن �لبحِر �ل��حِد ، ح�صَب مت�ُّ

ع�ِريِّ  َدَتا جزء�ً غرَي قليٍل مَن �لتَّ��فِق �ل�صُّ ا عْن قافيتَيِّ الق�سيدتنِي فقْد ج�صَّ �أمَّ
ْت ذلَك �لأمَر ،  ًة ِف ق�صيدِة جريٍر ، وعك�صَ و�لفنِّيِّ مَع �حلالِة �لنفعاليَِّة خا�صَّ
�ويِة - منفذ�ً م��صيقّيًا فاعاًل ِف حمِل  وقْد جاَءْت �أهميَُّة »�لقافيِة« - مْن هِذِه �لزَّ
�لنفعاِلِّ  �مل�قِف  ِف   ، �لعد�ِء  م�صاعُر   ، هَنا  ، وهَي  �مل�صاعِر  �صحناِت  مْن  كثرٍي 
و�لقافيُة  َتُه،  و�صدَّ �لغا�صِب  �لنفعاِل  حر�رَة  ُز  ُتْبِ �آخَر  بعَنى  ؛  عِريِّ  �ل�صِّ �لفنِّيِّ  
�صاكنيَها  بنَي  يك�ُن  �لَِّتي  �لقافيُة  وهَي   ، �ملت��تِر  �لنَّ�ِع  مَن  �لق�صيدتنِي  ِكلَتا  ِف 
اكناِن ِفيِه ُهَما �ل��ُو �أَِو �لياُء وحرُف �ملدِّ ) �ل��ُو  ٌك)153(؛ �ل�صَّ حرٌف و�حٌد متحرِّ
َب مقط�ٌع جاَء عَلى وزِن )متفاعْل  ِويِّ ؛ لأنَّ �ل�رسَّ ( �لنَّاجُت عْن �إ�صباِع حركِة �لرَّ

- مْتفاعْل(.

َعا د�خَل هَذ� �للتز�ِم  دَف ِف �لقافيِة �ملطلقِة ، وقْد ن�َّ اعر�ِن �لرِّ و�لتزَم �ل�صَّ
�ملدِّ  حرِف  ��صتخد�ُم  دِف  بالرِّ �ملق�ص�َد  ولأنَّ   ، دِف  �لرِّ وياِء  دِف  �لرِّ و�ِو  بنَي 
�ل��حدِة  �لق�صيدِة  ِف  بيَنُهَما  �ملعاقبُة  �أِو  �ملبادلُة  �أمكَنِت  فقْد   ، �إيقاعيٍَّة  ك��صيلٍة 
ْت ِف خ�ص��ِس  �ُه : �أنَّ �لقيمَة لي�صَ ، و�لإيقاُع من�صجٌم ، وهَذ� ُيعِطي دلياًل م�ؤدَّ
�نتقاليٍَّة  �تيَِّة لأيٍّ مْنُهَما ، فُهَما ذَو� طبيعٍة  �ل�صَّ بيعِة  �لطَّ َا ِف  �لياِء ، و�إمنَّ �أَِو  �ل��ِو 
بنَي  و�قعٌة  �ل��َو  �أنَّ  �إَل  �ل�ظيفِة  ِف  �لنتقاُل  هَذ�  ويرجُع  اميِة،  �ل�صَّ �للُّغاِت  ِف 
ٍة وفتحة، و�لياُء و�قعٌة بنَي ك�رسٍة وفتحٍة ، ومْن َثمَّ ي�صهُل �لنتقاُل بنَي هاتنِي  �صمَّ
�صبٍه  �للُّغ�يَِّة وج�َه  �لأ�ص��ِت  علماِء  مْن  �مْلُْحَدُث�َن  وقْد وجَد  �حلركتنِي)154(، 
َي كلٌّ مْنُهَما �ص�تًا �صيِّقًا ؛  ِن كلٍّ مْنُهَما و�صمِّ ِة و�لك�رسِة ِف طريقِة تك�ُّ مَّ بنَي �ل�صَّ
مُع قْد يخطُئ ِف �صماِع و�ِو �ملدِّ وتطرُق  وذلَك ل�صيِق جمَرى �له��ِء مَعُهَما ، و�ل�صَّ
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َة مبٌِّر �آخُر للتَّناوِب بيَنُهَما ، �أنَّ �لألَف مَن  )155(، وثمَّ �أنََّها ياُء مدٍّ �أذَنُه َكَما َل� 
�تيَِّة �أط�ُل مْنُهَما ، ومْن ُهَنا ، مْل حتدِث �ملبادلُة)156(، وَل�َصكَّ �أنَّ  �لنَّاحيِة �ل�صَّ
نحَ�  بَها  يخُط�  ر�ئعًا  م��صيقّيًا  نغمًا  �لقافيَة  يك�صُب  ويِّ  �لرَّ قبَل  دِف  �لرِّ �لتز�َم 
�ل��ص�َح  َفا  ي�ظِّ �أْن  اعر�ِن  �ل�صَّ ��صتطاَع  وقِد   ، �مل��صيِقيِّ  �أِو  �لإيقاِعيِّ  �لكماِل 
 ) ِويِّ �ِء )حرُف �لرَّ دُف للقافيِة. ناهيَك عْن �أنَّ �ص�َت �لرَّ �لنَّغِميَّ �لَِّذي يك�صُبُه �لرِّ
ِة  �أعَلى �لأ�ص��ِت ِف ق�َّ َوُيَعدُّ مْن  ( جمه�ٌر ،  ديٌّ َتْكر�ِريٌّ )تردُّ ٌط  �ص�ٌت مت��صِّ
ا عْن  �أمَّ  .)157( نيِنيِّ �لرَّ �ِت  ى بال�صَّ ننِي ، ولهَذ� ي�صمَّ �لرَّ ِة  �لأ�صماِع ، وميتاُز بق�َّ
�ِء �ملردوِف بال��ِو  ُة �تِّ�صاقًا مَع رِويِّ �لرَّ مَّ ِويِّ ، فقْد كاَنِت �ل�صَّ و�صِف حركِة �لرَّ
ع�ِر  ع�ِر �لغا�صِب ِف م��صِع �لهجاِء ، و�ل�صُّ ُق مْن �متد�ِد �ل�صُّ �أِو �لياِء ، وهَذ� يعمِّ

�ملتعاِل ِف م��صِع �لفخِر.

ِْب ) متفاعْل  رَي �إَل �أنَّ �لتَّفعيلَة �لأخريَة مَن �لبيِت ؛ �أيِّ �ل�رسَّ وينبِغي �أْن ُن�صِ
َما  وهَذ�   ، م�صتقلًَّة  كاملًة  كلمًة  تك�ُن  َما  كثري�ً   ، �لق�صيدتنِي  ِف   ) مْتفاعْل   -
َفِفي ق�صيدِة  ؛  �مل��صيَقى و�ملعاِن  بنَي  مَن �لن�صجاِم  �لأبياِت مزيد�ً  ِفي عَلى  ُي�صْ
جريٍر جنُد ) تفترُي - وحفرُي - وزفرُي - ت�قرُي - مي�ص�ُر - تطهرُي - مغروُر - 
�ُر - مقدوُر - وفقرُي  َفَي�صُ َم�ْشُوُر - منح�ُر -  ويخ�ُر - تخيرُي - خنزيُر - 
- و�رسيُر - مكث�ُر ( ، َوِف ق�صيدِة �رُسَ�َقَة جنُد ) وده�ُر - ماأم�ُر - و�صق�ُر - 
حمذوُر - ويج�ُر - حم�ص�ُر - لب�صرُي ( ؛ فاللُّغُة ، مْن هَذ� �ملنطلِق ، ميكُن �لنَّظُر 
يق�ُل   ، �ل�جد�نيَِّة  جمرياِتِه  مَع  ومتَّ�صقٌة  لالنفعاِل  رٌة  م�ص�ِّ �أنََّها  عَلى  �إليَها 
ايب: »حيَنَما تعر�ُس �للَّغُة لت�ص�يِر هِذِه �لنفعالِت ت�ص�ير�ً  �لأ�صتاُذ �أحمُد �ل�صَّ
�صادقًا يالِئُم طبيعَتَها ، كاَنْت هِذِه �للُّغُة م�زونًة حتمًا ؛ لتك�َن عبارُتَها �صَدًى 
يَها ، فهَي ذ�ُت م��صيَقى ق�يٌَّة �أَو �صعيفٌة،  لقَ�ى �لع��طِف و�لنفعالِت �لَِّتي ت�ؤدِّ
�أَو خمتلفٌة«)158(، وي�صيُف : »�أنَّ �لأ�صل�َب  �أَو رقيقٌة ناعمٌة ، من�صجمٌة  خ�صنٌة 
ُر �لغ�صَب �أقَ�ى مْن  ُه يختلُف باختالِف معناُه �ل�جد�ِنِّ ؛ فالعبارُة �لَِّتي ت�ص�ِّ نف�صَ

ُ عْن �حلزِن �أَِو �خل�ِف �أَِو �ل�لِه �أَِو �خلذلِن«)159(.  تلَك �لَِّتي تعبِّ
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ائِغ  �ل�صَّ �ملاِء  مثَل   ، عذبًة  م��صيقاُه  فكاَنْت  ِة  قَّ بالرِّ جريٍر  �إيقاُع  مَتَيََّز  لقْد 
ِرُد  ليِّنٌة �صائغٌة ، َتطَّ �إنََّها م��صيَقى  كت�ر �ص�قي �صيف :  �لعذِب ، يق�ُل عْنَها �لدُّ
�صاعريَِّة  عَلى  ُحْكِمِه  ِف  �لأخطُل  �أورَدُه  َبا  َذِلَك  عَلى  وي�صت�صهُد   ، َر�َد�ً  �طِّ َلُه 
مْن  ينحُت  ، و�لفرزدُق  مْن بحٍر  يغرُف  قاَل: »جريٌر  �لفرزدِق وجريٍر ، حنَي 
كت�ر �ص�ِقي �صيف �إَل �لق�ِل تعقيبًا عَلى حكِم �لأخطِل:  �صخر«، وينتِهي �لدُّ
خِم«)160(، و�إَذ�  خِر �لغليِظ �ل�صَّ ائِغ �لعذِب ، وبنَي �ل�صَّ »وفرٌق بعيٌد بنَي �ملاِء �ل�صَّ
ٍة ،  �لنَّقائ�ِس بخا�صَّ ٍة وفنِّ  بعامَّ عِر  �ل�صِّ �صاأنًا مْن جريٍر ِف ميد�ِن  �أقلَّ  كاَن �رس�قُة 
عَر كاَن يجِري عَلى ل�صاِنِه �صهاًل رقيقًا ، وكاأنَُّه  فاَل مينُع ذلَك مَن �لق�ِل باأنَّ �ل�صِّ
ر��صِة،  قر�ِق لينًا وعذوبًة ، وق�صيدُتُه م��صُع �لدِّ �صبحاُت �ملاِء جتِري ِف �جلدوِل �لرَّ

يٍء مْن هَذ�. ي ب�صَ ت�صِ

الاتـــــــة
�لأ�صا�صنِي  اهنِي متكاملنِي مْن خالِل  �جتِّ ر��صِة ِف  �لدِّ �صاَرْت ُخَطى هِذِه 
ِع  تن�ُّ �إَِل  ى  �أدَّ ِمَّا  ؛  �لتَّطبيقيِّ  للجانِب  فيِه  �لغلبُة  وبَدِت   ، و�لتَّطبيقيِّ  �لنَّظِريِّ 
اعريِن ِف �لنَّقي�صتنِي �ص��ٌء مْن حيُث  ج��نِب �لتَّطبيِق طبقًا مِلَا طرَحْتُه جتربُة �ل�صَّ
طبيعُة �أ�صاليِب �ملعاجلِة �لفنِّيَّة �ملختلفِة ، �أَو دو�فُع �لتَّ�صابِه و�لختالِف ؛ فالنَّقائ�ُس 
ِفيِه و�صائُل  ُع  تتن�َّ �لقر�ئُح ،  ِفيِه  ِفيِه �مللكاُت وتت�صابُق  تتباَرى  باِق  �ل�صِّ ن�ٌع مَن 
فيفرتُع   ، �أخَرى  ِف  ، وتفرتُق  تارًة  فتلتِقي   ، �لبياِن  ِفيِه �ص�ُر  ُد  ، وتتعدَّ �لتَّعبرِي 
�للَُّغِة و�لأدِب باأوفِر ثروٍة و�أكِب ح�صيلٍة،  ًا ، فيع�ُد ذلَك كلُُّه عَلى  َها بع�صَ بع�صُ
�أهمِّ  �إَِل  ِمْنُهَما  �ل��ص�َل  حماوًل  اعريِن  �ل�صَّ نقي�صتيِّ  عنَد  �لباحُث  ت�قََّف  وقْد 

�لنَّتائِج :

ودو�فِعِهَما   ، اعريِن  �ل�صَّ بنَي  �مل�صرتِك  �لقا�صِم  طبيعِة  ��صتك�صاُف   - �أوًل 
ل�ل�ِج فنِّ �لنَّقائ�ِس ، وكيَف �تَّ�صَق ُكلٌّ ِمْنُهَما مَع م��ص�ِع نقي�صِتِه ، وع�رِسَها 

نعِة �لتَّ�ص�يريَِّة فيَها. وظروِفَها ، و�صكِلَها �جلمالِّ ، ودقائِق �ل�صَّ
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عَليِه  بفخِرِه  جريٍر  غ�صَب  ��صتثاَر  �لَِّذي  �لباِديَء  كاَن  �رُسَ�َقَة  �أنَّ   - ثانيًا 
ا  وعَلى قبيلِتِه ، َكَما ��صتثاَر غ�صَبُه بهجاِئِه َلُه ، بتحري�ٍس مْن ب�رٍس بِن مرو�َن ، و�أمَّ

ِه وعْن قبيلِتِه. جريٌر فكاَن ِف م�قِف �ملد�فِع �لَِّذي يردُّ غائلَة �لهجاِء عْن نف�صِ

ُلِقيِّ  �خْلُ و�لتز�ِمِهَما  ينيَِّة  �لدِّ اعريِن  �ل�صَّ هاِت  ت�جُّ مْن  غِم  �لرَّ عَلى   - ثالثًا 
َياَها و�ملرَمى �لَِّذي ��صتهدَفاُه ، فطاَفْت  فاإنَُّهَما قِد ��صتطاَعا حتقيَق �ملعادلِة �لَِّتي ت�خَّ
نقي�صتُهَما  دْت  وج�صَّ  ، َدَة  �ملت�رِّ �آفاَقُه  وجاَبْت  �لنَّقائ�ِس  فنِّ  ريا�َس  �صاعريَُّتُهَما 
كيِب �للَُّغِ�يِّ  هيَف بنَي �لرتَّ ذلَك �لتَّبادَل و�لتَّ���صَج �لع�صِ�يَّ ، وذلَك �لتَّمازَج �لرَّ

و�لتَّ�صكيِل �لفنِّّي.

ر�بعًا - مْن حيُث ط�ُل �لنَّقي�صتنِي مْل يكْن متماثاًل ، فجاَءْت نقي�صُة �رُس�َقَة 
ِف ثالثَة ع�رَس بيتًا فح�صُب ، ِف حنَي جاَءْت نقي�صُة جريٍر ِف ثالثٍة و�أربعنَي بيتًا؛ 
َلُه ِف  نظرَي  َل  �أمٌر  �لفنِّ ، وهَ�  �لفرزدِق كاَن ط�ياًل ِف هَذ�  مثَل  فنف�ُس جريٍر 
جميِع مناذِج �لنَّقائ�ِس �لَِّتي و�صَلْتَنا مَن �لع�رسيِن �جلاِهِليِّ و�لإ�صالِميِّ ، و�إْن كاَن 

. �رُسَ�َقُة يتمتَُّع بثِل هَذ� �لنَّف�ِس ولكْن ِف �لهجاِء �لعاِديِّ

اعريِن عَلى �لأ�ص�ِس �لفنِّيَِّة،  �صِت �لق�صيدتاِن عنَد كلٍّ مَن �ل�صَّ خام�صًا - تاأ�صَّ
للمعاِن ،  نق�ٍس  ، مْن  نقي�صًة  ى  ُت�صمَّ �لق�صيدِة ، حتَّى  ِف  ت��فُرَها  ُي�صرتُط  �لَِّتي 

ِوي. ووحدٍة ِف �مل��ص�ِع ، ووحدٍة ِف �ل�زِن و�لقافيِة و�لرَّ

تقدمِي  ِف   ، اخِر  �ل�صَّ و�لهجاِء   ، �لقبليَِّة  ِة  �ملادَّ عَلى  �لعتماُد   - �صاد�صًا 
�ِر و�ملعاِن ، وبلَغ جريٌر ِف ذلَك مبلغًا عظيمًا ، فرَمى ن�صاَء »بارٍق«بالفح�ِس   �ل�صُّ
ِبِه  َما زخَرْت  ذلَك  ��صتتبَع  وقِد   ، ُخُلِقيٍّ  �أَو  ديِنيٍّ  �عتباٍر  �أيِّ  دوَن   ، و�لبتذ�ِل 
َة جريٍر مْن ثقافٍة تاريخيٍَّة عميقٍة تتعلَُّق باأيَّاِم �لعرِب ِف  ًة نقي�صَ �لنَّقي�صتاِن خا�صَّ
�أْن  ميكَن  حتَّى  ؛  و�مل�صاوِئ  و�ملحا�صِن   ، و�لأن�صاِب  وبالأح�صاِب   ، �جلاهليَِّة 
ينطلَق منهَما ِف هجاِئِه مْن منطلٍق تدعُمُه �ل�قائُع و�حلقائُق �لتَّاريخيَُّة ، ومْن َثمَّ 
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�ِن مرجعًا ِف تاريِخ قي�ٍس  فهاتاِن �لنَّقي�صتاِن مثَل غرِيِهَما مْن رو�ئِع هَذ� �لفنِّ ُتَعدَّ
َوَما �تَّ�صَل ِبَها مْن قبائل.

��هِر �لفنِّيَِّة مْن خالِل م�صت�ياِت �لأد�ِء �لَفنِّيِّ ، و�صيِغ  �صابعًا - ر�صُد �لظَّ
�ملعاجلِة و�لتَّ�ص�يِر ، مْن ذلَك �لتَّْكَر�ُر ب�صت�ياِتِه �ملختلفِة ، وغالبًا َما كاَنْت َتتَِّجُه 
ًة ِف ت�ظيِفِه و��صتغالِل  وظيفُتُه نحَ� �ملعَنى و�لإيقاِع معًا ، وقْد جنَح جريٌر خا�صَّ
�إَل  وجلاأَ  ق�صيدِتِه.  بناِء  تقنياِت  مْن  ُمَتَميَِّزًة  تقنيًَّة  َغَد�  حتَّى   ، يَِّة  �لثَّ �إمكاناِتِه 
اعر�ِن عَلى  تقليِب �لألفاِظ عَلى وج�ِهَها �ملختلفِة )�صلبًا و�إيجابًا( ، وحدَب �ل�صَّ
ا ِف �لتَّناظِر بَها بحيُث �أ�صبحْت �صمًة تلتمُع ِف  بع�ِس �ملعاِن �لإ�صالميَِّة فاخت�صَّ
.َكَما  عِريِّ «، ف�صاًل عِن �لتَّنا�سِّ مَع �مل�روِث �ل�صِّ نقي�صتيِهَما ، »�لتَّنا�سُّ �لقر�آِنُّ
و�لنِّد�ِء  �لأمِر  �صيُغ  تكُث  ولهَذ�   ، �لآخِر  رِف  للطَّ هًا  م�جَّ �خلطاِب  عن�رُس  يبُدو 
خريِة و�لتَّعجيِز و�لتَّحقرِي ، ويكُث �خلُب �لإنكاِريُّ  و�لنَِّفيِّ مْن باِب �ل�صتهز�ء و�ل�صُّ
فاِت  لُِّم بال�صِّ �أمٌر طبِعيٌّ ؛ لأنَّ �ملهج�َّ َل ُي�صَ د�ُت ، وهَذ�  ِفيِه �مل�ؤكِّ ُد  �لَِّذي تتعدَّ
ِه و�إَل غرِيِه ، ولهَذ� فاإنَّ حروَف �لتَّ�كيِد »�إنَّ - قْد  اعُر �إَل نف�صِ �لَِّتي ين�صُبَها �ل�صَّ
نِي عَلى نحٍ� ملح�ٍظ ، �صتُّ  -  ن�ُن �لتَّ�كيد«، وخ�ص��صًا ) �إنَّ ( �صائدٌة ِف �لنَّ�صَّ
ًة ) 13 ( ِف ق�صيدِة جريٍر ِف  �ٍت ) 6 ( ِف ق�صيدِة �رُسَ�َقَة ، وثالَث ع�رسَة مرَّ مرَّ

يِّ �لفخِر و�لهجاِء . غر�صَ

فيَما  �خلطاِب  بف�صِل  قْد جاَءْت  ر��صُة  �لدِّ هِذِه  �أنَّ  ِعي  �أدَّ فل�ْصُت   ، وبعُد 
َا هَي جمرُد حماولٍة تخدُم �أدَبَنا �لعرِبيَّ ِف �إحَدى بيئاِتِه  يتعلَُّق بجريٍر َو�رُسَ�َقَة ، و�إمنَّ
عِر �لأَُمِ�يِّ ، فاإْن كاَن عمِلي ناجحًا فحمِدي خلالِقي ، و�إْن  �ملزدهرِة ؛ بيئِة �ل�صِّ
�إَل �ص��ِء  �لهاِدي  ي ، و�هلُل  َهَناٌت و�أخفْقُت ِف م�صَعاي فمْن نف�صِ َفَرَطْت منِّي 

بيِل ، وهَ� �مل�فُِّق مْن قبُل ومْن بعُد. �ل�صَّ
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الهوام�ض

)1(  د. عبد �مللك مرتا�س : �ل�صبع �ملعلقات ، مقاربة �صيمائية ، �أنثب�ل�جية لن�ص��صها ، �س 1. 
)2(  �رس�قة �لبارقي : �لدي��ن ، �س 48 : 51.

)3(  جرير : �لدي��ن ، �س 364 : 368.
)4(  د. �أحمد �صيد حممد : نقائ�س �بن �ملعتز ومتيم بن �ملعز ، �س 6.

)5(  �نظر : �لفريوز�بادي ، �لقام��س �ملحيط ، مادة ) َنَق�َس ( ، 2 / 347.
)*(  �ص�رة �لنحل : مَن �لآية 92.

)6(  �نظر : د 0 �ص�قي �صيف ، �لع�رس �لإ�صالمي ، �س 241 ، 242. 
)7(  �أحمد �ل�صايب : تاريخ �لنقائ�س ف �ل�صعر �لعربي ، �س 188.

)8(   د. حممد حممد ح�صني : �لهجاء و�لهجاءون ف �صدر �لإ�صالم ، �س 157 ، 158.

)9(  د. عمر �لطيب �ل�صا�صي : در��صات ف �لأدب �لعربي على مرِّ �لع�ص�ر ، �س 30 .
)10( د. عبد �هلل �لتطاوي : �ملعار�صات �ل�صعرية ، �أمناط وجتارب ، �س .

)11( د. �لنعمان �لقا�صي : �لفرق �لإ�صالمية ف �ل�صعر �لأم�ي ، �س 497 .
)12( د. عبد�هلل �لتطاوي : �ملعار�صات �ل�صعرية ، �أمناط وجتارب ، �س 99.

)13( �أحمد �ل�صايب : تاريخ �ل�صعر �ل�صيا�صي �إل منت�صف �لقرن �لثان ، �س 382 ، 383.
َى ِف  رِي مْن �لنَّاقُة �إَذ� �أ�رسَعْت كاأنََّها تختطُف �لثَّ )14( �خليطُف و�خليَطَفى هَ� : �رسعُة �جنذ�ِب �ل�صَّ
ىُّ ، �َصرَيُتُه ، وهَ� لقُب َجدِّ جريٍر ، �نظر : �لفريوز�بادي ، �لقام��س �ملحيط ،  َعْدِوَها ، و�خَلَطِفِ

مادة ) َخَطَف ( ، 3 / 135.
)15( �بن �صاّلم �جُلمحي : طبقات فح�ل �ل�صعر�ء ، 2 / 373 ، �أب� �لفرج �لأ�صفهان ، �لأغان ، 

 .324 /9
)16( �بن و��صل �حلم�ي : جتريد �لأغان ، �س 915.

)17( د. �إبر�هيم علي �أب� �خل�صب : �لأدب �لأم�ي ، �ص�رة ر�ئعة من �لبيان �لعربي ، �س 86.
)18( �نظر على �صبيل �ملثال : �لأ�صمعي ، فح�لة �ل�صعر�ء ، �س 24 ، �ملرزبان ، �مل��صح ،  �س 105، 

106 ، 126 ، �بن �صالم �جلمحي ، طبقات فح�ل �ل�صعر�ء ، 2 / 375.
)19( �نظر على �صبيل �ملثال : �بن قتيبة ، �ل�صعر و�ل�صعر�ء ، �س 311.
)20( د. حممد �صالح �ل�صنطي : ف �لأدب �لعربي �لقدمي ، �س 403.

)21( �ملرزبان : �مل�صدر �ل�صابق ، �س 128.
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)22( �أب� �لفرج �لأ�صفهان : �لأغان ، 8 / 43.
)23( �أب� �لفرج �لأ�صفهان : �لأغان ، 8 / 15 ، 18 ، 19 ، و�نظْر كذلَك : �بن �صالم �جلمحي ، 

طبقات فح�ل �ل�صعر�ء ، 2 / 444 .
)24( د 0 حممد عبد �لعزيز �لكفر�وي : جرير ونقائ�صه مع �صعر�ء ع�رسه ، �س 27.

)25( د. �ص�قي �صيف : �لع�رس �لإ�صالمي ، �س 286 0 
)26( �نظر : �رس�قة �لبارقي ، �لدي��ن ، مقدمة �لتحقيق ، �س 3 ، �لآمدي ، �مل�ؤتلف و�ملختلف ، �س 

.198 : 196

)27( �نظر : �رس�قة �لبارقي ، �لدي��ن ، مقدمة �لتحقيق ، �س 4 0 
)*(  ورَدْت رو�يُة �أخَرى للبيِت ، هَي : 

ـَلـًة َكـانَـترْ َعـَلينَـا  ــا               َحـَمـلرْـنَا َحـمرْ ـَحـــاَق اأَنَـّ ِلــغرْ اأَبَــا اإِ�سرْ اأََل اأَبرـْ

و�أُب� �إ�صحاَق : كنيُة �ملختاِر. �نظر : �بن عبد ربه ، �لعقد �لفريد ، 2 / 170 .
)28( �نظر : �رس�قة �لبارقي ، �لدي��ن ، �س 78 ، �بن عبد ربه ، �مل�صدر �ل�صابق ، 2 / 170 ،  171.

)*(  ورَدْت رو�يُة �أخَرى للبيِت ، هَي : 
ـَمـَراِت  ـَمـاً ُم�سرْ بُـلرْـَق ُدهرْ ي                    َراأَيـُت الرـْ ـتَـاَر َعـنِـّ ُـخرْ اأََل َمــنرْ ُمـبرْـِلـُغ املرْ

      �نظر : �رس�قة �لبارقي ، �لدي��ن ، مقدمة �لتحقيق ، �س 6.
�ملحا�صن   ، ، �جلاحظ   171  ،  170  /  2  ، �لفريد  �لعقد   ، �بن عبد ربه   ،  6  :  4 نف�صه ، �س   )29(

و�لأ�صد�د ، �س 73 ، 74. 
)30( �بن كثري : �لبد�ية و�لنهاية ، 12 / 283 ، 284.

)31( �رس�قة �لبارقي : �لدي��ن ، مقدمة �لتحقيق ، �س 8 .
)32( خري �لدين �لزركلي : �لأعالم ، 3 / 127.

يِل : �س 37 ، 38 مَن �لكتاِب.  َة �ل�صَّ )*(  ر�جْع ق�صَّ
َة ِف : �جلاحظ ، �ملحا�صن و�لأ�صد�د ، �س 74.  )33( ر�جْع هِذِه �لق�صَّ

)34( �رس�قة �لبارقي : �لدي��ن ، �س 61 ، 62.
)35( نف�صه ، �س 98.
)36( نف�صه ، �س 99.
)37( نف�صه ، �س 99.

)38( ر�جِع �لق�صيدَة بالدي��ن : �س 96 : 102.
)39( نف�صه ، مقدمة �لتحقيق ، �س 10.
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)40( نف�صه ، �س 64.
)41( نف�صه ، �س 70 ، و�نظِر �لق�صيدَة كلََّها مْن �س 57 : 71 .

)42( �رس�قة �لبارقي : �لدي��ن ، مقدمة �لتحقيق ، �س 1. 
)43( �نظـر على �صـبيل �ملثال : د . كمال �أب� ديـب ، ف �لبنيـة �لإيقاعيـة للـ�صعر �لعربي ، �س176 ، 

د. �صكري حممد عياد ، م��صيقى �ل�صعر �لعربي ، م�رسوع در��صة علمية ، �س 29 : 56.    
َم حروَف �لهجاِء �لَِّتي تقُع رويًَّا �إَل �أق�صاٍم �أربعٍة ح�صَب ن�صبِة  )44( كاَن �لدكت�ر �إبر�هيم �أني�س قْد ق�صَّ

عِر �لعرِبيِّ ، وذلَك عَلى �لنَّحِ� �لتَّاِل :                                                 �صي�ِعَها ِف �ل�صِّ
�ُء –  عر�ِء وهَي : �لرَّ �أ   -  حروٌف جتُئ رِويًَّا بكثٍة ، و�إِن �ختلفْت ن�صبُة �صي�ِعَها ِف �أ�صعاِر �ل�صُّ

نُي – �لعنُي.                                 �ُل – �ل�صِّ ُم – �مليُم – �لنُّ�ُن – �لباُء – �لدَّ �لالَّ
ي�ِع وهَي : �لقاُف – �لكاُف – �لهمزُة – �حلاُء – �لفاُء – �لياُء –  طُة �ل�صُّ ب - حروٌف مت��صِّ

�جليُم. 
اُد – �لثَّاُء . اُء – �لهاُء – �لتَّاُء – �ل�صَّ اُد – �لطَّ ي�ِع وهَي : �ل�صَّ ج - حروٌف قليلُة �ل�صُّ

اُء –  �ي – �لظَّ نُي – �لزَّ �ُل – �لغنُي – �خلاُء – �ل�صِّ د - حروٌف نادرٌة ِف جميِئَها رِويًَّا وهَي : �لذَّ
�ل��ُو.

اهرَة ، فقاَل : »وَل ُتْعَزى  َا ت�فيٍق حنَي حاوَل �أْن يعلَِّل هِذِه �لظَّ          وقْد وفَِّق �لدكت�ر �إبر�هيم �أني�س �أميَّ
ٍة بقدِر َما ُتْعَزى �إَل ن�صبِة وروِدَها ِف �أو�خِر  ُتَها �إَل ثقٍل ِف �لأ�ص��ِت �أَو خفَّ ي�ِع �أَو قلَّ كثُة �ل�صُّ

كلماِت �للَُّغِة«، �نظر : د. �إبر�هيم �أني�س ، م��صيقى �ل�صعر ، �س 248.
در��صة  ، م�رسوع  �لعربي  �ل�صعر  م��صيقى   ، عياد  �صكري حممد   0 د   : �ملثال  �صبيل  �نظر على   )45(

علمية، �س 126 ، 127.
)46( د. ي�رسية يحيى �مل�رسي : بنية �لق�صيدة ف �صعر �أبي متام ، �س 99.

َم �لقافيَة ح�صَب َما ِفيَها مْن كماٍل م��صيِقيٍّ �إَل �أربِع مر�تَب  كت�ر �إبر�هيم �أني�س قْد ق�صَّ )*(  كاَن �لدُّ
�أني�س ، م��صيقى �ل�صعر ،  �إبر�هيم  �أقلَِّها ج�دًة و�نتهاًء باأعالَها ، �نظر : د.  ت�صاعديٍَّة بدء�ً مْن 

�س 268 ، 269.
)47( د. �إبر�هيم �أني�س : م��صيقى �ل�صعر ، �س 257 ، 260.

)48( د. حممد حما�صة عبد�للطيف : �جلملة ف �ل�صعر �لعربي ، �س 105.
)49( د. �صكري حممد عياد : م��صيقى �ل�صعر �لعربي ، م�رسوع در��صة علمية ، �س 105. 

 ، �صاكننِي  بنَي  كِة  �ملتحرِّ �لقافيِة مْن حيُث عدُد �حلروِف  �أن��َع  �لَعرو�ِس و�لقافية  َم علماُء  ق�صَّ  )50(
�إَل خم�صٍة هَي : �ملتكاو�ُس و�ملت��تُر و�ملتد�رُك و�ملرت�كُب و�ملرت�دُف ، وملعرفِة �لفرِق بنَي هِذِه 

�لأن��ِع ، �نظْر عَلى �صبيِل �ملثاِل : �بن ر�صيق ، �لعمدة ، 1 / 172 ، 173.
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)*(  �قتب�َس �لبـالذِرّي عِن �بِن �لكـلِبي رو�ياٍت تناوَلْت ت�ليَة ب�رٍس َعَلى �لك�فِة و�لب�رسِة حتَّى وفاِتِه 
�ِء �لك�فِة ، وعْن  ُل �أمرٍي مي�ُت بَها ، وكرَمُه وت�زيَعُه ماًل َعَلى ُقرَّ �صنَة 74هـ بالب�رسِة ، وهَ� �أوَّ
ف�صِقِه وجم�ِنِه ، و�أُب� مرو�َن كنيُة ب�رٍس ، �نظر : �لبالذِرّي ، �أن�صاب �لأ�رس�ف ، 5 / 169 ،  170، 

180، �بن �صالم �جلمحي ، طبقات فح�ل �ل�صعر�ء ، 2 / 442.

و�ياُت ح�صَن معاملِة  )51(  �أب� �لفرج �لأ�صفهان : �لأغان ، 8 / 18 ، 19 ، 68 ، 69 ، تناوَلِت �لرِّ
اعَر �لفرزدَق و�إكر�َمُه َلُه ، �نظر : �لبالذِرّي ، �مل�صدر �ل�صابق ، 5 / 172 ، 173. ب�رٍس �ل�صَّ

)52( �بن ر�صيق : �لعمدة ، 1 / 207.
يَت » ، �نظر : جرير ، �لدي��ن ،  �س  ْبَت بدًل مْن » َق�صَ )*(  َوِف رو�يٍة �أُْخَرى ، ورَدْت لفظُة َغ�صِ

366 ، �رس�قة �لبارقي ، �لدي��ن ، �س 48 0            

)53(  R.Jakobsom، Essais de Linguistique generale، p. 218 ، 219. 
�ملر�صِل مْن خمتلِف  �إَل م�قِف  ، وت�صرُي  �ل�ظائِف  لباِقي  �لتَّنظيميَّ  �ملبد�أَ  �لنفعاليَُّة  �ل�ظيفُة  ُتَعدُّ    )*(
ا �ل�ظيفُة  ُث عْنَها ، فهَي تهدُف �إَل حتديِد �نطباعاٍت حقيقيٍَّة �أَو ت�صنُّعيٍَّة ، �أمَّ �لق�صاَيا �لَِّتي يتحدَّ

لئَل �ملرتبطَة باملر�َصِل �إَليِه �أَِو �ملخاطِب. �لإيعازيَُّة ت�صتح�رُس �لدَّ
)54( د. �ص�قي �صيف : �لتط�ر و�لتجديد ف �ل�صعر �لأم�ي ، �س 198.

)55( �أب� �لفرج �لأ�صفهان : �لأغان ، 8 / 18 : 20.
)56( �نظر : �لر�عي �لنمريي ، �لدي��ن ، �س 165 ، �جلاحظ ، �حلي��ن ، 1 / 258 ، 259 ،      �بن 

قتيبة ، �ل�صعر و�ل�صعر�ء ، �س 270.
يُل » ِف رو�يٍة �أخَرى للبيِت ، �نظر : �لر�عي  َو�ُح » بدًل مْن لفظِة » �لأَ�صِ )*(  ورَدْت لفظُة » �لرَّ

�لنمريي ، �لدي��ن ، �س 165.
اَغَة ، وِف �لدي��ن ، كاَنْت  مَّ اَها جريٌر : �لدَّ يَها �لعرُب �لفا�صحَة ، وقيَل �صمَّ )57( هِذِه �لق�صيدُة ت�صمِّ
 ، دماَغُه  �أ�صاَب  �أي  ؛  �لنُّمرِيي  �ِعي  �لرَّ بَها  دمَغ  جرير�ً  لأنَّ  ؛  �مغَة  �لدَّ ى  ت�صمَّ �لق�صيدُة  هِذِه 
َيْت قافيُتَها كذلَك باملن�ص�رِة ؛ لأنَُّه قاَل ق�صائَد عديدًة عَلى قافيِتَها كاَن ُيِجيُد فيِهنَّ جميعًا،  و�صمِّ
�نظر : جرير ، �لدي��ن ، �س 89 ، جرير و�لفرزدق ، �لنقائ�س ، 1 / 430 ، �جلاحظ ، �حلي��ن، 

1 / 259 ، �بن ر�صيق ، �لعمدة ، 1 / 51.
)58( نف�صه ، 1 / 431 ، �بن و��صل �حلم�ي ، جتريد �لأغان ، �س 197.
)59( �نظر : �أبا متام ، نقائ�س جرير و�لأخطل ، �س 187 ، 207 ، 208 .

)60( نف�صه ، �س 207 ، 208. جتدُر �لإ�صارُة باأنَّ مهاجاَة جريٍر لالأخطِل كاَنْت قبَل وق�ِع �لهجاِء 
ر��صِة ،  رُي ِف �لق�صيدِة �لَِّتي هَجا بَها �رُس�َقَة ، وهَي �لق�صيدُة م��صُع �لدِّ بيَنُه وبنَي �رُسَ�َقَة ، وهَ� ُي�صِ

�إَل هجاِئِه �لأخطَل ، �نظر : �س 73 مَن �لكتاِب.      
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ْكَر�ِن »بدًل مْن لفظِة » �لنَّ�ْصَ��ِن« ِف رو�يٍة �أخَرى للبيِت ، �نظر : �أبا متام ،  )*(  ورَدْت لفظُة » �ل�صَّ
نقائ�س جرير و�لأخطل ، �س 187.

)61( د. �إح�صان �لن�س : �لع�صبية �لقبلية و�أثرها ف �ل�صعر �لأم�ي ، �س 456.
)62( د. م�صطفى �ل�صكعة : رحلة �ل�صعر من �لأم�ية �إل �لعبا�صية ، �س 48.

 ، �جلمحي  �صالم  �بن   : �نظر   ، �أخَرى  رو�يٍة  ِف  مْن »و�حلكُم«  بدًل  »و�لق�ُل«  لفظُة  ورَدْت    )*(
طبقات فح�ل �ل�صعر�ء ، 2 / 441.

)*(  ورَدْت رو�يُة �لبيِت ف �لأغان ، َعَلى �لنَّْحِ� �لتَّاِل :                           
ــَراُقــُه                    �َسبرَْقاً َوُغـوِدَر ِفـي الرُْغـبَـاِر َجـِريـُر َزترْ اأَعرْ َدَق بَـــرَّ اأَنَّ الرَْفـَرزرْ

ِه �أي�صًا ،  �نظر:             وورَدْت لفظُة » عف��ً » بدًل مْن لفظِة »�صبقًا« ِف م��صٍع �آخَر ِف �مل�صدِر نف�صِ
�أبا �لفرج �لأ�صفهان ، �لأغان ، 8 / 18 ، 68.

)63( د. �ص�قي �صيف : �لتط�ر و�لتجديد ف �ل�صعر �لأم�ي ، �س 178.
)64( �نظر : �لبالذِرّي ، �أن�صاب �لأ�رس�ف ، 5 / 172 ، 173. 

)65( �نظر : جرير ، �لدي��ن ، �س 450.
)66( حممد �إبر�هيم جمعة : جرير ، �س 39.

)67( �نظر : �لبالذِرّي : �أن�صاب �لأ�رس�ف ، 5 / 178 ، �أبا �لفرج �لأ�صفهان : �لأغان ، 8 / 294 ، 
�أحمد �حل�ف ، �أدب �ل�صيا�صة ف �لع�رس �لأم�ي ، �س 231 .

)68( �رس�قة �لبارقي : �لدي��ن ،  �س 6 : 8 ، 79 ، 80.  
)69( نف�صه ، �س 79 ، 80.

)70( �نظر على �صبيل �ملثال : �بن �صالم �جلمحي : طبقات فح�ل �ل�صعر�ء ، 2 / 440 : 441.
يهُج�  ق�صيدًة ومقط�عًة  �إلَّ  �َقَة  �رُسَ دي��ِن  ِف  َل جنُد  فاإنََّنا   ، َيُطْل  مْل  �أنَّ وقَت �خل�ص�مِة  يظهُر     )*(
َ�ى هِذِه �لق�صيدِة �لَِّتي يردُّ ِفيَها عَلى �رُسَ�َقَة ، وهَي  ِفيِهَما جرير�ً ، َكَما َل جنُد ِف دي��ِن جريٍر �صِ

ر��صِة.  �لق�صيدُة ، م��صُع �لدِّ
)71( د. علي �لبطل : �ل�ص�رة �لفنية ف �ل�صعر �لعربي حتى �آخر �لقرن �لثان �لهجري ، �س 40.

)72( �رس�قة �لبارقي : �لدي��ن ، �س 52.
)73( نف�صه ، �س 57 : 71 .

)74( نف�صه ، �س 71.
)75( �أب� �لفرج �لأ�صفهان : �لأغان ، 8 / 68 ، 69 ، و�نظر : �أبا متام ، نقائ�س جرير و�لأخطل ، 

�س 207.
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)76( د. �ص�قي �صيف : �لتط�ر و�لتجديد ف �ل�صعر �لأم�ي ، �س 171.
)77( �نظْر عَلى �صبيِل �ملثاِل : �بن ر�صيق ، �لعمدة ، 1 / 188 ، 189 ، د. عثمان م��ف ، ف نظرية 

�لأدب ، �س 24 .
�أَو  �لأطالِل  بذكِر  ق�صيدَتُه  يبد�أُ  كاَن  �أنَُّه  بعَنى  ؛  ائدِة  �ل�صَّ �جلماليَِّة  بالنَّظريَِّة  ملتِزَمًا  كاَن جريٌر     )*(
حر�ِء ، وقْد ينعُت  حلَة ِف �ل�صَّ ِل باملحب�بِة بْل ميزُج بيَنُهَما �أحيانًا ، ُثمَّ ي�صُف �لنَّاقَة �أَِو �لرِّ بالتَّغزُّ
�خلمَر ، َكَما فعَل �لأخطُل ، ُثمَّ يدلُف �إَل �لغر�ِس �لأ�صِليِّ للق�صيدِة ، وغالبًا َما يك�ُن �لهجاُء.

تيِب هِذِه �ملقط�عاِت بالدي��ِن : �س 47 ، 52 ، 78 ، 104. )*(    ر�جْع عَلى �لرتَّ
�لنَّظر�ِت �لأخالقيََّة �ملنت�رسَة ِف  �إنََّنا َل� جمْعَنا  ي��ِن :  ُق �لدِّ كت�ر ح�صني ن�صار ؛ حمقِّ )78(  يق�ُل �لدُّ
دي��ِن �رس�قَة لجتمَع لَنا مذهٌب �أخالِقيٌّ كامٌل ، و�إْن كاَنْت هِذِه �ملق�لُة ِفيَها ن�ٌع ِمَن �ملبالغِة ِمَن 
ِق �إلَّ �إنََّها ُتتََّخُذ دلياًل عَلى غلبِة �لنَّزعِة �لأخالقيَِّة ِف �صعِرِه ، فكاَن هجاوؤُُه َل يتجاوُز �لتَّعيرَي  �ملحقِّ
�إعالُن �ملخاِزي  ا  �أمَّ ِة ،  �لعامَّ �لنَّقائ�ِس  �إَل ذلَك مَن  �للِّقاِء ، وَما  �لقبيلِة ، وجبِنَها عنَد  ْعِف  ِب�صَ
َناِت مَن �لنِّ�صاِء ، وَما �صاكَل ذلَك ، فكاَن �أبعَد �صيٍء عْن خياِل   و�مل�صاِوِئ ، و�لتَّ�صهرُي باملُْح�صَ
َها �لَِّتي ُوِجَد ِفيَها �رس�قُة ، فهَي �لَِّتي دَعْت ل�ج�ِد فنِّ  نِب يقُع عَلى �لبيئِة نف�صِ �رس�قَة ، َوُعْظُم �لذَّ
ُه  �لنَّقائ�ِس ، حتَّى �إنََّنا جنُد جرير�ً �لَِّذي �تَّفَق ُكلُّ َمْن كتَب عْنُه عَلى تديُِّنِه ، جنُدُه ت�صدُر مْنُه نقائ�صُ
ُه ، �نظر :  �رس�قة  �ملفح�صُة �لبذيئُة �ملالأَى بالع�ر�ِت و�مل�صاوِئ ، �لَِّتي كاَن ي�صتغفُر مْنَها جريٌر نف�صُ

�لبارقي ، �لدي��ن ، مقدمة �لتحقيق ، �س 11 : 13.
)79(  د. عثمان م��ف : ف نظرية �لأدب ، �س 103.

)80(  �نظر : �رس�قة �لبارقي ، �لدي��ن ، �س 51 ، �لآمدي ، �مل�ؤتلف و�ملختلف ، �س 198. ورَدْت 
رو�يٌة �أخَرى للبيِت ، وهَي ق�ُلُه : 

ـَيـِل ِفـي ِميـَزاِنـِه َلَـِديُر ـاُء الرْبَاِرِقـيُّ ، َواإِنَِّنـي                  ِباملرْ َهـَذا الَقَ�سَ

          �نظر : �بن �صالم �جلمحي ، طبقات فح�ل �ل�صعر�ء ، 2 / 441 0
تيِب : �لفريوز�بادي ، �لقام��س �ملحيط ، مادة ) َب�َز ( ، 1 / 2 / 167 ، مادة        )81( �نظْر عَلى �لرتَّ

) َعِقَب ( ، 1 / 106.
َبَها  َلقَّ  ، و�أمُّ جريٍر   ، �بَِّة  �لدَّ ُغ  ، متمرِّ ، و�ملر�غُة  �لفاح�صة  تائِم  �ل�صَّ مَن  �صتيمٌة  : هَي  �ملر�غِة  �بُن    )*(
َبْت بذلَك؛  جاِل ) و�لعياُذ باهلِل ( ، َوِف ق�ٍل �آخَر : �إنََّها ُلقِّ �لفرزدُق بذلَك ؛ يعِني �أنََّها مر�غُة للرِّ
�إَليِه ، وقيَل : لأنَّ كليبًا رهُط جريٍر  لأنََّها ولَدْتُه ِف مر�غِة �لإبِل ، وهَذ� يتنا�صُب مَع َما ذهْبَنا 
�ِب ، �نظر : �لفريوز�بادي ، �لقام��س �ملحيط ، مادة ) َمَرَغ ( ،    ُغ ِف �لرتُّ �أ�صحاُب ُحُمٍر تتمرَّ

3 / 112 ، �بن �صالم �جلمحي ، طبقات فح�ل �ل�صعر�ء ، 2 / 399. 
  ، ُه برذونٌة و�أب�ُه عرِبيٌّ َمٌر : ُيَقاُل فر�ُس حممٌر ؛ �أي لئيٌم ونذٌل ، وهَ� �لفر�ُس �لهجنُي ؛ �لَِّذي �أمُّ )*(    حِمْ

�نظر : �لفريوز�بادي ، �لقام��س �ملحيط ، مادة ) َحِمَر ( ، 2 / 13 ، 14.     
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طِر �لثَّاِن ، �نظر : �بن �صالم �جلمحي،  �ِم بدًل مَن �لعتِق ، ِف رو�يٍة �أخَرى لل�صَّ )*(    ورَدْت لفظُة �ل�صَّ
�مل�صدر �ل�صابق ، 2 / 441 .

)82( �رس�قة �لبارقي : �لدي��ن ، �س 48.
ر��صِة. )*(  �نظر : �س 56 ، 57 مَن �لدِّ

)*(   ورَدْت لفظُة » حتريٌر » ِف غرِي �آيٍة مَن �آياِت �لقر�آِن �لكرمِي ، مْن ذلَك ق�ُلُه تعاَل : { َوَما َكاَن مِلُوؤرِْمٍن 
ُقوارْ َفاإِن  دَّ ِلِه اإِلَّ اأَن يَ�سَّ ِريُر َرَقبٍَة ُموؤرِْمنٍَة َوِديٌَة ُم�َسلََّمٌة اإِلَى اأَهرْ ِمنًا َخَطئًا َفتَحرْ ِمنًا اإِلَّ َخَطئًا َوَمن َقتََل ُموؤرْ تَُل ُموؤرْ اأَن يَقرْ
ٍم بَيرْنَُكمرْ َوبَيرْنَُهمرْ ِميثَاٌق َفِديٌَة ُم�َسلََّمٌة  ِريُر َرَقبٍَة مُّوؤرِْمنٍَة َواإِن َكاَن ِمن َقورْ وؤرِْمٌن َفتَحرْ ٍم َعُدوٍّ لَُّكمرْ َوُهَو مرْ َكاَن ِمن َقورْ
بًَة ِمَن اهلِل َوَكاَن اهللُ َعِليًما َحِكيًما }  ِ تَورْ َريرِْن  ُمتَتَاِبَعنيرْ يَاُم �َسهرْ رْ يَِجدرْ َف�سِ ِمنٍَة َفَمن َلَ ِلـِه َوَترْـِريُر َرَقبٍَة ُموؤرْ اإِلَى اأَهرْ
ورْ  ِليُكمرْ اأَ ِعُموَن اأَهرْ �َسِط َما تُطرْ َعاُم َع�َشَِة َم�َساِكنَي ِمنرْ اأَورْ اَرتُُه اإِطرْ �لآيُة 92 �لنِّ�صاء ، وق�ُلُه تعاَل : { ... َفَكفَّ
َوتُُهمرْ اأَورْ َترِْريُر َرَقبٍَة ...} مَن �لآيِة 89 �ملائدة ، وق�ُلُه تعاَل : { َوالَِّذيـَن يَُظـاِهُروَن ِمن ِن�َساِئِهمرْ ثُمَّ  ِك�سرْ

ا ... } �لآيُة 3 �ملجادلة.  ِريُر َرَقبٍَة مِّن َقبرِْل اأَن يَتََما�سَّ يَُعوُدوَن مِلَا َقـالُوا َفتَحرْ

يََّة َمنرْ  )*(    ورَدْت لفظُة »�صك�ٌر« ِف غرِي �آيٍة مَن �آياِت �لقر�آِن �لكرمِي ، مْن ذلَك ق�ُلُه تعاَل : { ُذرِّ
�َسلرْنَا ُمو�َسى ِباآيَاِتنَا اأَنرْ  َحَملرْنَا َمَع نُوٍح اإِنَُّه َكاَن َعبرًْدا �َسُكوًرا } �لآيُة 3 �لإ�رس�ء ، وق�ُلُه تعاَل : { َولََقدرْ اأَررْ
بَّاٍر  �َسُكوٍر  } �لآيُة 5  ُهمرْ ِباأَيَّاِم اهلِل اإِنَّ ِف َذِلَك لآيَاٍت ِلُكلِّ �سَ ررْ ُلَماِت اإِلَى النُّوِر َوَذكِّ َمَك ِمَن الظُّ ِرجرْ َقورْ اأَخرْ
بَّاٍر  ِرِه اإِنَّ ِف َذِلَك لآَيَاٍت ِلُكلِّ �سَ َللرَْن َرَواِكَد َعَلى َظهرْ يَح َفيَظرْ ِكِن الرِّ �إبر�هيم ، وق�ُلُه تعاَل : { اإِن يَ�َساأرْ يُ�سرْ
يَُكم ِمنرْ  َمِة اهلِل ِلُرِ ِر ِبِنعرْ �َسُكوٍر } �لآيُة 33 �ل�ص�رى ، وق�ُلُه تعاَل : { اأََلرْ تََر اأَنَّ الرُْفلرَْك َترِْري ِف الرْبَحرْ
بَّاٍر �َسُكوٍر } �لآيُة 31  لقمان ، وق�ُلُه تعاَل : { َوُهَو الَِّذي َجَعَل اللَّيرَْل  اآيَاِتِه اإِنَّ ِف َذِلَك لآَيَاٍت ِلُكلِّ �سَ
ِعُمُكمرْ  َا نُطرْ َر اأَورْ اأََراَد �ُسُكوًرا  } �لآيُة 62 �لفرقان ، وق�ُلُه تعاَل : { اإِنَّ كَّ َفًة مِلَنرْ اأََراَد اأَن يَذَّ َوالنََّهاَر ِخلرْ
َمُلوَن لَُه َما  ـُ 9 �لإن�صـان ، وق�ُلـــُه تـعــاَل : { يَعرْ ِ َل نُِريُد ِمنُكمرْ َجَزاء َوَل �ُسُكوًرا } �لآية ِه اهللَّ ِلَوجرْ
ِعبَاِدَي  ِمنرْ  َوَقِليٌل  ًرا  �ُسكرْ َداُووَد  اآَل  َمُلوا  اعرْ َرا�ِسيَاٍت  َوُقُدوٍر  ََواِب  َكالرْ َوِجَفاٍن  َوَتَاِثيَل  َمَاِريَب  ِمن  يَ�َساء 
َفاِرنَا َوَظَلُموا اأَنُف�َسُهمرْ َفَجَعلرْنَاُهمرْ  َ اأَ�سرْ ُكوُر } �لآيُة 13 �صباأ ، وق�ُلُه تعاَل : { َفَقالُوا َربَّنَا بَاِعدرْ بنَيرْ ال�سَّ

بَّاٍر �َسُكوٍر } �لآيُة 19 �صباأ. ٍق اإِنَّ ِف َذِلَك لآَيَاٍت ِلُكلِّ �سَ قرْنَاُهمرْ ُكلَّ ُمَزَّ اأََحاِديَث َوَمزَّ

�دُف ُهَ� : �ألفاٌظ متَّحدُة �ملعَنى وقابلٌة للتَّبادِل ِفيَما بيَنَها ِف �أيِّ �صياٍق ، �نظر : د. رم�صان  )83(  �لرتَّ
عبد�لت��ب ، ف�ص�ل ف فقه �للغة ، �س 14.

 ، �لأ�صِل  يَِّة  يًَّة مْن حرِّ �إَذ� عتَق وحرَّ يحرُّ حرِّ بيَنُهَما : حرَّ يحرُّ حر�ر�ً  �لفرِق  ِف  قيَل  َما  فمَّ    )84(
ُر : �لَِّذي ُجِعَل مَن �لعبيِد حّر�ً فاأعتَق ، و�حلرُّ مْن كلِّ �صيٍء : �أعتُقُه ،  َرُه: �أعتَقُه ، و�ملَُحرَّ وحرَّ
يَُّة ،  قِّ وهَ� �حلرِّ ا �لِعْتُق بالك�رِس فخالُف �لرِّ �أمَّ و�حلرُّ : �لفعُل �حل�صُن ، و�حلر�ئُر دوَن �لإماِء ، 
يُّ ،  جُر �لَِّتي ُتْعَمُل منَها �لِق�صِ ُف ، و�ل�صَّ ومْن معاِن �لِعْتِق : �لَكَرُم ، و�جَلَماُل ، و�لنَّجابُة ، و�ل�رسَّ
تيِب : �لفريوز�بادي ، �لقام��س �ملحيط ، مادة ) َحَرَر (،  �صالُح �ملاِل ، و�لِقَدُم. �نظر عَلى �لرتَّ

2 / 7 ، 8 ، مادة ) َعَتَق ( ، 3 / 261 .
)85(  �نظر : �بن ر�صيق ، �لعمدة ، 2 / 3.
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)86(  د. رجاء عيد : تذوق �لن�س �لأدبي ، جماليات �لأد�ء �لفني ، �س 34.
بقِة �لثَّانيِة  ٍم ِف �لطَّ ُه �بُن �صالَّ )87(  �صحيٌم ُهَ� : �صاعٌر معروٌف م�صه�ٌر ِف �جلاهليَِّة و�لإ�صالم ، عدَّ
كِر،  مْن �صعر�ِء �لإ�صالِم ، وقاَل عنُه : �إنَُّه �صاعٌر خنذيٌذ �رسيٌف ، جيُِّد �مل��صِع ِف ق�ِمِه ، نابُه �لذِّ
�نظر: �بن �صالم �جلمحي ، طبقات فح�ل �ل�صعر�ء ، 2 / 576 ، �لبغد�دي ، خز�نة �لأدب ،   

1/ 266، خري �لدين �لزركلي ، �لأعالم ، 3 / 124.
)88( �نظر : �بن �صالم �جلمحي ، �مل�صدر �ل�صابق ، 2 / 579 ، �لبغد�دي ، �مل�صدر �ل�صابق ،  255/1، 
خطبِتِه  ِف  �لبيِت  بهَذ�  ��صت�صهَد  قِد  �لثَّقِفيِّ  ي��صَف  بَن  اَج  �حلجَّ �أنَّ  �إَل  �لإ�صارُة  جتدُر   .260
�مل�صه�رِة ، عنَدَما وِل �لك�فَة ، كَما هجاُه �رس�قُة ثمَّ هرَب �إَل �خلليفِة عبِد�مللِك �بِن مرو�َن.

�نظر: �بن كثري ، �لبد�ية و�لنهاية ، 12 / 283 ، 284.
)89( �نظر على �لرتتيب : �لفريوز�بادي ، �لقام��س �ملحيط ، مادة ) َجَل� ( ، 4 / 313 ، مادة )ثَني(، 

.309 / 4
ى دروَعُه حلقًة ، ويقاُل لالإبِل  )90( َحْلَقٌة : يقاُل حْلقٌة مْن حديٍد �أَو دروٍع ، وكاَن �لنُّعماُن قْد �صمَّ
َمُتَها عَلى �صكِل �حَلْلَقِة ، ويقاُل : �أتاٌن َحَلقيٌَّة �إَذ� تد�وَلْتَها �حُلُمُر فاأ�صاَبَها  �ملَُحلَّقِة حَلٌق ؛ �أي �صِ
 : �نظر  �أذِنِه.  �أ�صِل  ِف  �أَو  فخِذِه  ِف  بحلقٍة  �مل��ص�ُم   : �لإبِل  مَن  و�ملَُحلَُّق   ، رِحِمَها  ِف  د�ٌء 

�لفريوز�بادي ، �لقام��س �ملحيط ، مادة ) َحَلَق ( ، 3 /  222 : 223.
)91(  د. ع��س �ملر�صي جهاوي : ظاهرة �لتن�ين ف �للغة �لعربية ، �س 104.

مفت�ٌح �س  ق�صرٌي  مقطٌع   : هَي  �لعربيَِّة خم�صٌة  مقاطَع  �أنَّ  �لعربيَِّة  ي  د�ر�صِ مْن  �ملُْحَدُث�َن  �تَّفَق     )*(
ح – مقطٌع ط�يٌل مفت�ٌح �س ح ح – مقطٌع ط�يٌل بحركٍة ق�صريٍة �س ح �س - مقطٌع ط�يٌل 
مَز  �ِل �س ح �س �س ، ويالحُظ �أنَّ �لرَّ مغلٌق بحركٍة ط�يلٍة �س ح ح �س – مقطٌع ز�ئٌد ِف �لطُّ
. هَذ� ، وملر�جعِة  مَز ح ح حلرِف �ملدِّ مَز ح للحركِة �لق�صريِة ، و�لرَّ امِت ، و�لرَّ �س ُيرمُز ِبِه لل�صَّ
در��صة   ، عمر  خمتـار  �أحمـد  د.   : �ملثاِل  �صـبيِل  عَلى  �نظْر   ، �لعربيَِّة  �للَُّغِة  ِف  �ملقطِعي  �لنِّظاِم 
�ل�ص�ت �للغ�ي ، �س 135 ، 257 ، د. �أحمـد ك�صك ، حماولت للتجديد ف �إيقـاع �ل�صعر، 
�س 131: 150 ، د. حممد علي رباع ، �لنظام �ملقطعي وهمزة �ل��صل ف �لعربية ، ح�لية كلية 
�لإن�صانيات و�لعل�م �لجتماعية ، جامعة قطر ، �لعدد �ل�صابع ع�رس ، 1415هـ ،  1994م ، 
د. عبد �حلفيظ �ل�صيد �أحمد ، �لبناء �ملقطعي و�أثره ف �لتغري�ت �ل�ص�تية ، جملة كلية �لآد�ب ، 

جامعة �أ�صي�ط ، �لعدد �لأول ، �س 136 : 139.
)92(  د. ع��س �ملر�صي جهاوي : �ملرجع �ل�صابق ، �س 173.

)93(  �نظْر عَلى �صبيِل �ملثاِل : د. �إبر�هيم �أني�س ، م��صيقى �ل�صعر ، �س 321 ، د. �أمني علي �ل�صيد ، 
ف علمي �لعرو�س و�لقافية ، �س 248.

)94( د. �ص�قي �صيف : �لتط�ر و�لتجديد ف �ل�صعر �لأم�ي ، �س 168.
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)95( د. عبد �لقادر �لقط : ف �ل�صعر �لإ�صالمي و�لأم�ي ، �س 362.
)96( جنيب حممد �لبهبيتي : تاريخ �ل�صعر �لعربي حتى �آخر �لقرن �لثالث �لهجري ، �س 287.

)97( جميل بثينة : �لدي��ن ، �س 48.

)98( جميل بثينة : �لدي��ن ، �س 96.
)99( نف�صه ، �س 23.

)100( كثري عزة : �لدي��ن ، �س 57.
)101( جمن�ن ليلى : �لدي��ن ، �س 90.

)102( نف�صه ، �س 87.
)103( قي�س لبنى : �لدي��ن ، �س 151.
)104( جميل بثينة : �لدي��ن ، �س 76.
)105( جمن�ن ليلى : �لدي��ن ، �س 88.

)106( د. ق�صي ح�صني : �لع�رس �لأم�ي ، �س 53.
�أدباء �لعرب ف �جلاهلية و�صدر  113 ، بطر�س �لب�صتان ،  )107( �نظر : �ملرزبان ، �مل��صح ، �س 

�لإ�صالم ، �س 399.
)108( �بن قتيبة : �ل�صعر و�ل�صعر�ء ، �س 311.

)109( د. حممد عبد �ملطلب : ق�صايا �حلد�ثة عند عبد �لقاهر �جلرجان ، �س 139.
)110( �نظر : �ملرزبان : �مل��صح ، �س 108 ، 109 ، 115 ، �بن �صالم �جلمحي ، طبقات فح�ل 

�ل�صعر�ء ، 2 / 442.
)111( د . �ص�قي �صيف : �لع�رس �لإ�صالمي ، �س 287 .

)112( د. �إح�صان �لن�س : �لع�صبية �لقبلية و�أثرها ف �ل�صعر �لأم�ي ، �س 525 ، 526 .
َخيِخ وي�ُم ذ�ِت َكْهٍف ، وهَ� ي�ٌم  )*(   ي�ُم ِطْخَفَة : ُيَقاُل لُه �أي�صًا ، ي�ُم �أِبي قاب��ٍس وي�ُم خز�ٍز وي�ُم �لرُّ
اُن«،  ماِء ، ملك �حلريِة ، و�أ�رُسو� �بنيِه »قاب��ٌس وح�صَّ �نت�رَس ِفيِه َبُن� يرب�ٍع عَلى �ملنذِر بِن ماِء �ل�صَّ
 : �ملثاِل  �صبيِل  عَلى  �نظر   ، جُما�صَع  بِني  ِف  وجعَلَها  �أيديِهم  مْن  د�فِة  �لرِّ ��صتخال�َس  �أر�َد  حنَي 
جرير و�لفرزدق ، �لنقائ�س ، �س 66 ، �أب� متام ، نقائ�س جرير و�لأخطل ، �س 45 ، 112 ، 

�لبغد�دي ، خز�نة �لأدب ، 1 / 262.
)*(  ي�ُم ِذي جَنٍب : ُذو جنٍب ، م��صٌع بدياِر بِني بكٍر ، وهَ� ي�ٌم كاَن لبِني يرب�ٍع – ق�م جريٍر - عَلى 
بِني عامٍر وحليِفِهم معاويَة بِن �جل�ِن �لِكنِديِّ ، و�أبَلى فيِه ق�ُم جريٍر بالًء ح�صنًا : �نظر : جرير 

و�لفرزدق ، �لنقائ�س ، 1 / 301 ، �بن �صالم �جلمحي ، طبقات فح�ل �ل�صعر�ء ، 2 / 390.
)113( عنرتة : �لدي��ن ، �س 207 ، 209 .
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)114( د. �إح�صان �لن�س : �لع�صبية �لقبلية و�أثرها ف �ل�صعر �لأم�ي ، �س 534 .
)115( �لنابغة �لذبيان : �لدي��ن ، �س 36 ، 37.

)116( د. م�صعد بن عيد �لعط�ي : �لغم��س ف �ل�صعر �لعربي ، �س 153 ، 154.
)117( د. حممد م�صطفى هد�رة : �ل�صعر ف �صدر �لإ�صالم و�لع�رس �لأم�ي ، �س 210.

)118( د. �صاكر �لفحام : �لفرزدق ، �س 295.
)119( د. عز �لدين علي �ل�صيد : �لتكرير بني �ملثري و�لتاأثري ، �س 137.

)120( د. �أحمد مطل�ب : معجم �مل�صطلحات �لبالغية وتط�رها ، 2 / 267 ، 393.
)121( نف�صه ، 2 / 267.

)122( د. حممد فت�ح �أحمد : �ل�صعر �لأم�ي ، �س 130.
)123( جرير : �لدي��ن ، �س 362 ، �أب� متام ، نقائ�س جرير و�لأخطل ، �س 89.

)124( د. عبد�لقادر �لقط : ف �ل�صعر �لإ�صالمي و�لأم�ي ، �س 358.
)125( �لفريوز�بادي : �لقام��س �ملحيط ، مادة ) َرَخَم ( ، 4 / 118.

)126( �نظر : د . حمد عبد�ملطلب ، بناء �لأ�صل�ب ف �صعر �حلد�ثِة ، �س 428 .
)127( �نظر : د. علي عزت ، �لجتاهات �حلديثة ف علم �لأ�صاليب وحتليل �خلطاب ، �س 22.

)128( د. حممد عبد �ملطلب : بناء �لأ�صل�ب ف �صعر �حلد�ثة ، �س 381.
ِل ِف �لأغاِن :                                               طِر �لأوَّ )*(  ورَدت رو�يُة �ل�صَّ

ـَطـى النِّ�َسـاُء ُمـُهـوَرُهـنَّ َكـَراَمـًة                  .......................... يُعرْ

د�ُق و�ملهُر ، و�إْن كاَن در�هَم  ياُق : �ل�صَّ            �نظر : �أبا �لفرج �لأ�صفهان ، �لأغان ، 8 / 69 ، و�ل�صِّ
 ، �لفريوز�بادي   : �نظر   ، اُق  ُت�صَ �لَِّتي  ، وهَي  �لإبُل  �لعرِب  عنَد  د�ِق  �ل�صَّ �أ�صَل  ؛ لأنَّ  ودنانري 

�لقام��س �ملحيط ، مادة ) �َص�َق ( ، 3 / 247.
ِر ِف فعِلِه وتهجنِي  ا قيَل عِن �لفرِق بيَنُهَما ِف �للَُّغِة : �للَّ�ُم هَ� تلبيُة �لفاعِل عَلى م�قِع �ل�رسَّ )129( فممَّ
مُّ َل يك�ُن �إلَّ عَلى  خاِء ، و�لذَّ طريقِتِه ِفيِه ، وقْد يك�ُن �للَّ�ُم عَلى �لفعِل �حل�صِن كاللَّ�ِم عَلى �ل�صَّ
مُّ قْد ُي��َجُه ِبِه �ملذم�ُم ، ويك�ُن دوَنُه ،  وتق�ُل  �لقبيِح ، و�للَّ�ُم �أي�صًا ، ُيَ��َجُه ِبِه �ملل�ُم ، و�لذَّ
�أبا هالل   : 0�نظر  ذلَك  �للَّ�ُم ِف  ُي�ْصَتَعاُر  ��صتعارٌة وَل  ، وهَ�  ذْمَتُه  �أَو  عاَم  �لطَّ : حمْدُت هَذ� 

�لع�صكري ، �لفروق ف �للغة ، 43 ، 44.
)130( �بن �لأثري : �ملثل �ل�صائر ، 1 / 246.

)131( د. حممد عبد �ملطلب : �لبالغة �لعربية قر�ءة �أخرى ، �س 189 ، 190.
)132( د. حممد غنيمي هالل : �لنقد �لأدبي �حلديث ، �س 426.
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)133( �نظر على �صبيل �ملثال : عبد �لقاهر �جلرجان ، �أ�رس�ر �لبالغة ، �س 536.
)134( �لفرزدق : �لدي��ن ، �س 489 ، 490 ، 491 ، جرير و�لفرزدق ، �لنقائ�س ، 1 / 182 ، 

.188 ، 183

 ،  214  ،  213  /  1  ، �لنقائ�س   ، و�لفرزدق  ، جرير   359  ،  357 ، �س  �لدي��ن   : )135( جرير 
.225

)*(   خندُف : هَي ليَلى بنُت ُحل��َن بِن ُعمر�َن ، مْن ق�صاعَة ، �أُمٌّ جاهليٌَّة ، عدنانيٌَّة مَن �لعدنانيَِّة ، 
ُب�َن،  قاَل �ل�رسب�صي : وهَي �أُمُّ عرِب �حلجاِز ، وجميُع ولِد » �إليا�َس » مْن خندٍف وخلندٍف ُيْن�صَ
�آِل  بق�ِمِه  �فتخَر  �أنَّ جرير�ً  �إَل  �لإ�صارُة  0 وجتدُر  �إليا�َس وخندٍف  مْن   «  ٍ ُم�رسَ  « ولِد  وجميُع 
�أبا متام ، نقائ�س جرير    ًة ، �نظر عَلى �صبيِل �ملثاِل :  16 ( �صتَّ ع�رسَة مرَّ خندٍف ِف دي��ِنِه ) 

و�لأخطل ، �س 92 ، 209 ، خري �لدين �لزركلي ، �لأعالم ، 6 / 116 .
)136( د. ف�صل بن عمار �لعماري : �ل�صعر و�لغناء ف �ص�ء نظرية �لرو�ية �ل�صف�ية ، �س 63 .

)137( �نظر : �بن �صالم �جلمحي : طبقات فح�ل �ل�صعر�ء ، 2 / 442 . 
)*(  �ملحلُب : هَ� �لنَّا�رُس مْن غرِي �لق�ِم ، ُيقاُل �أحلَب �لق�ُم و��صتحلُب�� �إَذ� �جتمُع�� للنُّ�رسِة و�لإعانِة، 

�نظر : �لفريوز�بادي ، �لقام��س �ملحيط ، مادة ) َحَلَب ( ، 1 / 57 ، 58.
ر��صِة 0  )*(  �نظر : �س 63 ، 74 مَن �لدِّ

)138( جرير و�لفرزدق : �لنقائ�س ، 1 / 219 ، 222.
)139( �نظر : جرير ، �لدي��ن ، �س 458 ، جرير و�لفرزدق ، �مل�صدر �ل�صابق ، 2 / 747.

�أبا متام ، نقائ�س جرير و�لأخطل ، �س 97 ، �بن قتيبة ، �ل�صعر  )140( ملعرفِة �آر�ِء �لفريقنِي �نظر : 
و�ل�صعر�ء ، �س 316 ، 321 ، �بن �لأثري ، �ملثل �ل�صائر ، 3  / 316 : 321 ، �ملرزبان ، �مل��صح، 
�س 110: 113 ، د. �ص�قي �صيف ، �لتط�ر و�لتجديد ف �ل�صعر �لأم�ي ، �س 199: 201.

)141( �بن �لأثري : �ملثل �ل�صائر ، 1 / 275.
)142( د. �إح�صان عبا�س : فن �ل�صعر ، �س 34.

)143( د. حممد غنيمي هالل : �لنقد �لأدبي �حلديث ، �س 388 .
)144( د. رجاء عيد : تذوق �لن�س �لأدبي ، جماليات �لأد�ء �لفني ، �س 101.

للِة » ، جملة ف�ص�ل ، �أكت�بر ، 1980 ، �س 87. )145( د. �صالح ف�صل : مقال » �إنتاُج �لدِّ
)*(    ورَدْت لفظَتا »رج�ٌس وتطهرٌي« ِف غرِي �آيٍة مْن �آياِت �لقر�آِن �لكـرمِي ، منَها مثـاًل ، ق�ُلـُه  تعـاَل: 
لََعلَُّكمرْ  تَِنبُوُه  َفاجرْ يرَْطاِن  ال�سَّ َعَمِل  ِمنرْ  �ٌض  ِرجرْ َلُم  َوالأَزرْ اُب  َوالأَن�سَ َيرْ�ِشُ  َواملرْ ُر  َمرْ الرْ َا  اإِنَّ اآَمنُوارْ  الَِّذيَن  اأَيَُّها  {يَا 
َل  الَِّذيَن  َعَلى  �َض  جرْ الرِّ اهللُ  َعُل  يَجرْ َكَذِلَك   ...  } : تعـاَل  �لبقـرة. وق�ُلـُه   90 �لآيـُة  مَن  ِلُحوَن }  تُفرْ
َم  َلرْ اأَورْ  ُفوًحا  َم�سرْ َدًما  اأَورْ  َميرْتًَة  يَُكوَن  اأَن  اإِلَّ   ... 125 �لأنعام. وق�ُلُه تعاَل : {  يُوؤرِْمنُوَن } مَن �لآية 
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ِ اهلِل ... } مَن �لآيِة 145 �لأنعام.  وق�ُلُه تعاَل : { َقاَل َقدرْ َوَقَع  ًقا اأُِهلَّ ِلَغررْ �ٌض اأَورْ ِف�سرْ ِخنِزيٍر َفاإِنَُّه ِرجرْ
ِباهلِل  ِلُفوَن  تعاَل : { �َسيَحرْ 71 �لأعر�ف. وق�ُلُه  �لآيِة  ٌب... }  مَن  َوَغ�سَ �ٌض  َربُِّكمرْ ِرجرْ َعَليرُْكم ِمن 
ـ�ٌض... } مَن �لآيِة 95 �لتـ�بة. وق�ُلـُه  وارْ َعنرُْهمرْ اإِنَُّهمرْ ِرجرْ ِر�سُ وارْ َعنرُْهمرْ  َفاأَعرْ ـِر�سُ لَُكمرْ اإَِذا انَقـَلبرْتُمرْ اإِلَيرِْهمرْ ِلتُعرْ
َكاِفُروَن } �لآيــُة  َوُهمرْ  َوَماتُوارْ  ِهمرْ  �سِ اإِلَى ِرجرْ �ًسا  َفَزاَدترُْهمرْ ِرجرْ َمَر�ٌض  ُقُلوِبِهم  ِفـي  االَِّذيـَن  َواأَمَّ تعـاَل:  { 
�َض َعَلى  جرْ َعـُل الرِّ ِن الّلـِه َويَجرْ لَّ ِباإِذرْ �ٍض اأَن تُـوؤرِْمـَن اإِ ... َوَما َكاَن ِلنَـفرْ  } : تعـاَل  �لتـ�بة. وقـ�ُلـُه   125
ٌ لَُّه  ِ َفُهَو َخررْ مرْ ُحـُرَماِت اهللَّ ـِقُلوَن } مـَن �لآيـِة 100 ي�نـ�س. وق�ُلـُه تعاَل : { َوَمنرْ يَُعـظِّ الَِّذيَن َل يَعرْ
ور... }   َل الزُّ تَِنبُوا َقورْ �َض ِمَن الأَوثَاِن َواجرْ جرْ تَِنبُوا الرِّ ِعنَد َربِِّه َواأُِحلَّترْ لَُكُم الأََنرَْعاُم اإِلَّ َما يُترَْلـى َعَليرُْكـمرْ َفاجرْ
َرُكمرْ  َويَُطهِّ الرْبَيرِْت  َل  اأَهرْ �َض  جرْ ِهَب َعنُكُم الرِّ ِليُذرْ  ُ يُِريُد اهللَّ َا  اإِنَّ  ... 30 �حلج. وق�ُلُه تعاَل:  {  مَن �لآيِة 

ِهًرا }  مَن �لآيِة 33 �لأحز�ب. تَطرْ

)146( �ص�رُة طه : مَن �لآياِت 85 : 97.
)147( جرير : �لدي��ن ، �س 372 ، جرير و�لفرزدق ، �لنقائ�س ، � / 165.

)*(  �ص�رة �لأحز�ب : مَن �لآيِة 38 0 
)148( د. �إح�صان �لن�س : �لع�صبية �لقبلية و�أثرها ف �ل�صعر �لأم�ي ، �س 534 .

فنَّ  باأنَّ  ُي�ِحي   ، غالبًا  و�حد�ً  ورويًّا  و�حدًة  وقافيًة  و�حد�ً  بحر�ً  �ملتناق�صنِي  اعريِن  �ل�صَّ �لتز�ُم    )*(
ِمِه  َخ�صْ عَلى  �لتَّغلُِّب  ِف  مهارَتُه  منُهَما  كلٌّ  ِفيِه  ُيْظِهُر  �لفنِّيَِّة  �ملبارياِت  مَن  ل�نًا  كاَن  �لنَّقائ�ِس 
منَي �أمَر �ملفا�صلِة بنَي  َل عَلى �ملحكِّ هِّ �صمَن قي�ٍد فنِّيٍَّة مر�ص�مٍة ، وهِذِه �لقي�ُد مْن �صاأِنَها �أْن ُت�صَ
�لنَّقي�صتنِي و�مل��زنِة بيَنُهَما. �نظر : د. �إح�صان �لن�س ، �لع�صبية �لقبلية و�أثرها ف �ل�صعر �لأم�ي، 

�س 422 ، 423.
)*(  ر�جْع �أبياَت �لق�صيدِة ، �أرقاَم : 1 ، 3 ، 5 ، 9 ، 14 ، 15 ، 19 ، 23 ، 25 ، 30 ، 37 ، 39.

)*(  ر�جْع �أبياَت �لق�صيدِة ، �أرقاَم : 2 ، 6 ، 7 ، 17 ، 18 ، 20 ، 21 ، 24 ، 26 ، 28 ،  29  ، 
.41 ، 36 ، 34 ، 33 ، 32

)*(  ر�جْع �أبياَت �لق�صيدِة ، �أرقاَم : 4 ، 8 ، 10 ، 12 ، 13 ، 22 ، 27 ، 35 ، 38 ، 42 ، 43 0 
)149( د. جابر ع�صف�ر : مفه�م �ل�صعر ، �س 384.

�لتفعيلَة  َل  ح�َّ قْد  مْتفاعلن  وبديُلَها   ، مقاطَع  خم�صِة  مْن  ُن  تتك�َّ متفاعلن  تفعيلَة  �أنَّ  يالحُظ    )*(
�لق�صرييِن ِف  �إدماِج �ملقطعنِي  �إَل تفعيلٍة رباعيَِّة �ملقاطِع ؛ وذلَك مْن خالِل  �خلما�صيََّة �ملقاطِع 
ِل �لتفعيلِة وجعلِهَما مقطعًا و�حد�ً ط�ياًل. ر�جع : د. �أحمد ك�صك ، حماولت للتجديد ف  �أوَّ

�إيقاع �ل�صعر ، �س 133 ، 136 ، 142.
)150( د. عبد�هلل �لطيب �ملجذوب : �ملر�صد �إل فهم �أ�صعار �لعرب و�صناعتها ، 1 / 252 .

)151( �نظر : د. كمال �أب� ديب ، ف �لبنية �لإيقاعية لل�صعر �لعربي ، �س 161.
)152( د. �أحمد ك�صك : �ملرجع �ل�صابق ، �س 59.
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 : �نظر   ، �صبٌب خفيٌف  �آخِرَها  ِف  يك�ُن  �لَِّتي  �لقافيُة   : باأنََّها   ، �أي�صًا  �ملت��تِر  قافيُة  ُف  َوُتَعرَّ  )153(
�لفريوز�بادي ، �لقام��س �ملحيط ، مادة ) َوَتَر ( ، 2 / 150 ، د. �أمني علي �ل�صيد ، ف علمي 

�لعرو�س و�لقافية ، �س 187.
)154( د. �صالح ح�صنني : �ملدخل �إل علم �لأ�ص��ت ، �س 73.

)155( د. �إبر�هيم �أني�س : م��صيقى �ل�صعر ، �س 265 ، 266.
)156( د. �أحمد ك�صك : �لزحاف و�لعلة ، روؤية ف �لتجريد و�لأ�ص��ت و�لإيقاع ، �س 389.

)157( د. �صالح ح�صنني : �ملدخل �إل علم �لأ�ص��ت ، �س 23.
)158( �أحمد �ل�صايب : �لأ�صل�ب ، �س 74.
)159( �أحمد �ل�صايب : �لأ�صل�ب ، �س 75.

)160( د. �ص�قي �صيف : �لتط�ر و�لتجديد ف �ل�صعر �لأم�ي ، �س 218.
)*(  د. ط : بدون طبعة.

)*(  د. ت : بدون تاريخ.

امل�سادر واملراجع

)1(  �لآمدي ) �أب� �لقا�صم �حل�صن بن ب�رس بن يحيى ت 370هـ ( : �مل�ؤتلف و�ملختلف ، حتقيق عبد 
 ، �لقاهرة   ، و�رسكاه  �حللبي  �لبابي  عي�صى   ، �لعربية  �لكتب  �إحياء  د�ر   ، فر�ج  �أحمد  �ل�صتار 

1381هـ ، 1961م.

)2(   �إبر�هيم �أني�س ) دكت�ر ( : م��صيقى �ل�صعر ، ملتزم �لطبع و�لن�رس مكتبة �لأجنل� �مل�رسية ، �لطبعة 
�ل�صابعة ، 1997م

)3(    �إبر�هيم علي �أب� �خل�صب ) دكت�ر ( : �لأدب �لأم�ي ، �ص�رة ر�ئعة من �لبيان �لعربي ، �لهيئة 
�مل�رسية �لعامة للكتاب ، 1977م ، د.  ط)*(.

)4(   �بن �لأثري ) �صياء �لدين بن �لأثري ( : �ملثل �ل�صائر ف �أدب �لكاتب و�ل�صاعر ، قّدم له وحّققه 
و�رسحه وعّلق عليه ، د. �أحمد �حل�ف ، د. بدوي طبانة ،  �جلز�آن �لأول و�لثالث ، د�ر �لرفاعي 
للن�رس و�لطباعة و�لت�زيع ، �لريا�س ، �لطبعة �لثانية ، )1( 1403هـ ، 1983م ، )3( 1404هـ، 

1984م.

)5(   �إح�صان عبا�س ) دكت�ر ( : فن �ل�صعر ، د�ر �لثقافة ، بريوت ، لبنان ، �لطبعة �لثالثة ، د. ت)*(. 
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)6(   �إح�صان �لن�س ) دكت�ر ( : �لع�صبية �لقبلية و�أثرها ف �ل�صعر �لأم�ي ، �لنا�رس د�ر �لفكر �لعربي، 
بريوت ، لبنان ، �لطبعة �لثانية ، 1973م.

)7(    �أحمد �صيد حممد ) دكت�ر ( : نقائ�س �بن �ملعتز ومتيم بن �ملعز ، د�ر �ملعارف ، �لقاهرة ، �لطبعة 
�لثانية ، 1981م.

)8(   �أحمد �ل�صايب : �لأ�صل�ب ، مكتبة �لنه�صة �مل�رسية ، �لطبعة �ل�صاد�صة ، 1966م.

�لنه�صة  و�لن�رس مكتبة  �لطبع  ملتزم   ، �لثان  �لقرن  منت�صف  �إل  �ل�صيا�صي  �ل�صعر  تاريخ   : ــــــ     )9(
�مل�رسية ، �لطبعة �خلام�صة ، 1396هـ ، 1976م.

)10( ـــــ : تاريخ �لنقائ�س ف �ل�صعر �لعربي ، مكتبة �لنه�صة �مل�رسية، �لطبعة �لثالثة ، 1993م.
)11( �أحمد ك�صك ) دكت�ر ( : �لزحاف و�لعلة ، روؤية ف �لتجريد و�لأ�ص��ت و�لإيقاع ، �لنا�رس 

مكتبة �لنه�صة �مل�رسية ، 1995م ، د. ط.
 ، 1405هـ   ، �لأول  �لطبعة   ، �ملدينة  مطبعة   ، �ل�صعر  �إيقاع  ف  للتجديد  حماولت   : ـــــ   )12(

1985م.

للطبع  م�رس  نه�صة  د�ر   ، �لأم�ي  �لع�رس  �ل�صيا�صة ف  �أدب   :  ) دكت�ر   ( �حل�ف  �أحمد حممد   )13(
و�لن�رس، �لقاهرة ، �لطبعة �خلام�صة ، 1399هـ ، 1979م.

)14( �أحمد خمتار عمر ) دكت�ر (: در��صة �ل�ص�ت �للغ�ي ، عامل �لكتب ، �لقاهرة ، �لطبعة �لثالثة، 
1405هـ ، 1985م.

مطبعة   ، �لثان  �جلزء    ، وتط�رها  �لبالغية  �مل�صطلحات  معجم   :  ) دكت�ر   ( مطل�ب  �أحمد   )15(
�ملجمع �لعلمي �لعر�قي ، 1406هـ ، 1986م.

)16( �لأ�صمعي ) �أب� �صعيد عبد �مللك بن قريب ت 216هـ ( : فح�لة �ل�صعر�ء ، �رسح وحتقيق حممد 
�لقاهرة ، �لطبعة �لأول ،  �لزيني ، �ملطبعة �ملنبية بالأزهر ،  عبد �ملنعم خفاجي ، وطه حممد 

1372هـ ، 1953م. 

 ، �لر�بعة  �لطبعة   ، �ملعارف  د�ر   ، �لعرو�س و�لقافية  ( : ف علمي  ) دكت�ر  �ل�صيد  �أمني علي   )17(
1990م.

 ، لبنان   ، ، بريوت  د�ر �صادر   ، �لإ�صالم  �جلاهلية و�صدر  �لعرب ف  �أدباء   : �لب�صتان  بطر�س   )18(
1930م.

ل�صان  لباب  �لأدب ولب  : خز�نة   ) 1093هـ  �لبغد�دي ت  بن عمر  �لقادر  ) عبد  �لبغد�دي   )19(
 ، �خلاجني  مكتبة  �لنا�رس   ، هارون  حممد  عبد�ل�صالم  و�رسح  حتقيق   ، �لأول  �ملجلد   ، �لعرب 

�لقاهرة، �لطبعة �لثالثة ، 1409هـ ، 1989م.
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�لأ�رس�ف ، �جلزء �خلام�س ، ن�رسه  �أن�صاب   :  )279 �أحمد بن يحيى بن جابر ت   ( �لبالذِرّي   )20(
�صلم�ن دون ج�لتاين ، �لقد�س ، 1936 م ، د. ط.

)21( �أب� متام : نقائ�س جرير و�لأخطل ، ُعِني بطبِعَها لأول مرة عن ن�صخة �لأ�صتانة �ل�حيدة وعلَّق 
ح���صيَها �لأب �أنط�ن �صاحلان �لي�ص�عي ، �ملطبعة �لكاث�ليكية لالآباء �لي�ص�عيني ، بريوت ، 

1922م ، �لنا�رس د�ر �مل�رسق ، بريوت ، لبنان ، 1986م.

)22( جابر ع�صف�ر ) دكت�ر (: مفه�م �ل�صعر ، در��صة ف �لرت�ث �لنقدي ، �لنا�رس د�ر �لثقافة �لعربية، 
�لقاهرة ، 1978م ، د. ط .

)23( �جلاحظ ) �أب� عثمان عمرو بن بحر �جلاحظ ت 255هـ ( : �حلي��ن ، حتقيق عبد�ل�صالم حممد 
هارون ، �ملجمع �لعربي �لإ�صالمي ، بريوت ، لبنان ، �لطبعة �لثالثة ، 1388هـ ، 1969م.

 ، لبنان   ، بريوت   ، �صعب  د�ر   ، عط�ي  ف�زي  وتقدمي  حتقيق   ، و�لأ�صد�د  �ملحا�صن   : ــــ   )24(
1969م، د. ط.

�أمني ، �ملجلد �لأول ، د�ر  �لدي��ن ، �رسح حممد بن حبيب ، حتقيق د. نعمان حممد  )25( جرير : 
�ملعارف ب�رس ، 1976م ، د. ط 0.

�لب�رسي ت  �لتيمي  �ملثنى  بن  معمر   ، عبيدة  �أبي  و�رسح  ، جمع  �لنقائ�س   : و�لفرزدق  )26( جرير 
�مل�صت�رسق  باعتناء   ، بريل  بطبعة  �ملحرو�صة  ليدن  مدينة  ف  طبع   ، �لأول  �ملجلد   ، 209هـ 

�لإجنليزي بيفان ، 1905م.
)27( جميل بثينة : �لدي��ن ، �رسح ومر�جعة وتقدمي د. عبد �ملجيد زر�قط ، من�ص�ر�ت د�ر ومكتبة 

�لهالل ، بريوت ، لبنان ، �لطبعة �لأول ، 1408هـ ، 1989م.
)28( خري �لدين �لزركلي : �لأعالم ، قام��س تر�جم لأ�صهر �لرجال و�لن�صاء من �لعرب و�مل�صتعربني 
و�مل�صت�رسقني ، �جلز�آن �لثالث و�ل�صاد�س ، د�ر �لعلم للماليني ، بريوت ، لبنان ، �لطبعة �خلام�صة، 

1980م.

)29( �لر�عي �لنمريي : �لدي��ن ، جمع و�رسح وحتقيق د 0 حممد نبيل طريفي ، د�ر �صادر ، بريوت 
، لبنان ، �لطبعة �لأول ، 2000م.

بن  �لنا�رس د�ر قطري   ، �لفني  �لأد�ء  �لأدبي ، جماليات  �لن�س  : تذوق   ) )30( رجاء عيد ) دكت�ر 
�لفجاءة للن�رس و�لت�زيع ، �لطبعة �لأول ، 1414هـ ، 1994م .

�ل�صعر و�آد�به  �أب� علي �حل�صن بن ر�صيق �لقريو�ن �لأزدي ( : �لعمدة ف حما�صن  )31( �بن ر�صيق ) 
ونقده ، �جلزء �لأول ، حتقيق حممد حميي �لدين عبد �حلميد ، د�ر �جليل للن�رس و�لت�زيع و�لطباعة، 

بريوت ، لبنان ، �لطبعة �لر�بعة ، 1972م.
 ، �لقاهرة   ، �خلاجني  مكتبة  �لنا�رس   ، �للغة  فقه  ف  ف�ص�ل   :  ) دكت�ر   ( �لت��ب  عبد  رم�صان   )32(

1980م، د. ط.
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قه و�رسحه د. ح�صني ن�صار ، �لنا�رس مكتبة �لثقافة �لدينية ، �لطبعة  )33( �رس�قة �لبارقي : �لدي��ن ، حقَّ
�لأول ، 1422هـ ، 2001م.

�لطبعة �لأول ،   ، لبنان   ، �لعربي ، بريوت  �لفكر  �لفرزدق ، د�ر   : �لفحام ) دكت�ر (  �صاكر   )34(
1397هـ ، 1977م.

)35( �صكري حممد عياد ) دكت�ر ( : م��صيقى �ل�صعر �لعربي ، م�رسوع در��صة علمية ، د�ر �ملعرفة ، 
�لطبعة �لثانية ، 1978م.

)36( �ص�قي �صيف ) دكت�ر ( : �لتط�ر و�لتجديد ف �ل�صعر �لأم�ي ، د�ر �ملعارف ، �لطبعة �ل�صاد�صة، 
منقحة ، 1977م.

)37( ــــــ : �لع�رس �لإ�صالمي ، تاريخ �لأدب �لعربي ) 2 ( ، د�ر �ملعارف ، �لطبعة �لثامنة، 1978م.
)38( �صالح �لدين �صالح ح�صنني ) دكت�ر ( : �ملدخل �إل علم �لأ�ص��ت ، در��صة مقارنة ، �لنا�رس 

مكتبة �خلاجني ، �لقاهرة ، د. ط ، د. ت.
، �رسحه و�صبطه  �لثان  �جلزء   ، �لفريد  �لعقد   :  ) �لأندل�صي  بن حممد  �أب� عمر   ( ربه  �بن عبد   )39(
�لتاأليف  جلنة  مطبعة   ، و�آخرون  �أمني  �أحمد  فهار�صه  ورتب  م��ص�عاته  وعن�ن  و�صححه 

و�لرتجمة و�لن�رس ، �لطبعة �لثانية ، 1375هـ ، 1956م .
�ملعارف ،  �إ�صتانب�ل ، مطبعة وز�رة   ، �لبالغة ، حتقيق هـ. ريرت  �أ�رس�ر   : )40( عبد�لقاهر �جلرجان 

1954م ، د. ط.
�لنا�رس د�ر قباء للطباعة  �أمناط وجتارب ،  )41( عبد�هلل �لتطاوي ) دكت�ر ( : �ملعار�صات �ل�صعرية ، 

و�لن�رس و�لت�زيع ، �لقاهرة ، 1998م ، د. ط.
)42( عبد�هلل �لطيب �ملجذوب ) دكت�ر ( : �ملر�صد �إل فهم �أ�صعار �لعرب و�صناعتها ، �ملجلد �لأول، 

عي�صى �لبابي �حللبي و�رسكاه ، �لطبعة �لأول ، 1955م.
)43( عبد �مللك مرتا�س ) دكت�ر ( : �ل�صبع �ملعلقات ، مقاربة �صيمائية ، �أنرتب�ل�جية لن�ص��صها ، 

در��صة ، من من�ص�ر�ت �حتاد �لكتاب �لعرب ، 1998م ، د. ط.
)44( عثمان م��ف ) دكت�ر ( : ف نظرية �لأدب ، من ق�صايا �ل�صعر و�لنث ف �لنقد �لعربي �لقدمي 

و�حلديث ، د�ر �ملعرفة �جلامعية ، �لإ�صكندرية ، 1984م ، د. ط.
)45( عز �لدين علي �ل�صيد ) دكت�ر ( : �لتكرير بني �ملثري و�لتاأثري ، د�ر �ملطبعة �ملحمدية بالأزهر ، 

�لقاهرة ، �لطبعة �لأول ، 1398هـ ، 1978م.
)46( علي �لبطل ) دكت�ر ( : �ل�ص�رة �لفنية ف �ل�صعر �لعربي حتى �آخر �لقرن �لثان �لهجري ، در��صة 
1401هـ،   ، �لثانية  �لطبعة   ، و�لت�زيع  و�لن�رس  للطباعة  �لأندل�س  د�ر   ، وتط�رها  �أ�ص�لها  ف 

1981م.
)47( علي عزت ) دكت�ر ( : �لجتاهات �حلديثة ف علم �لأ�صاليب وحتليل  �خلطاب ، �رسكة �أب� �له�ل 

للن�رس، �لطبعة �لأول ، 1996م.
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�ملتحدة  �ل�رسكة   ، �لإ�صالمي  �ملكتب   ، مل�ي  �صعيد  حممد  ودر��صة  حتقيق   ، �لدي��ن   : عنرتة   )48(
للت�زيع ، 1390هـ ، 1970م.

)49( ع��س مر�صي جهاوي ) دكت�ر ( : ظاهرة �لتن�ين ف �للغة �لعربية ، �لنا�رس مكتبة �خلاجني ، 
�لقاهرة ، د�ر �لرفاعي ، �لريا�س ، 1403هـ ، 1982م.

)50( �أب� �لفرج �لأ�صبهان ) علي بن �حل�صني 356هـ ( : �لأغان ،�جلز�آن �لثامن و�لتا�صع ، م�ص�ر عن 
طبعة د�ر �لكتب ، م�ؤ�ص�صة جمال للطباعة و�لن�رس ، د. ط ، د. ت.

َم له �لأ�صتاذ علي فاع�ر ، د�ر �لكتب �لعلمية ، بريوت،  )51( �لفرزدق : �لدي��ن ، �رسحه و�صبطه وقدَّ
لبنان ، د. ط ، د. ت.

)52( ف�صل بن عمار �لعماري ) دكت�ر ( : �ل�صعر و�لغناء ف �ص�ء نظرية �لرو�ية �ل�صف�ية ، مكتبة 
�لت�بة ، �لريا�س ، د. ط ، د. ت.

)53( �لفريوز�بادي ) جمد �لدين حممد بن يعق�ب ت 817هـ ( : �لقام��س �ملحيط ، �لأجز�ء )1– 4(، 
د�ر �لكتاب �لعربي ، بريوت ، لبنان ، د. ط ،  د. ت.

م له �ل�صيخ ح�صن متيم ،  )54( �بن قتيبة ) حممد عبد �هلل بن م�صلم ت 276هـ ( : �ل�صعر و�ل�صعر�ء ، قدَّ
ر�جعه و�أعدَّ فهار�صه �ل�صيخ حممد عبد�ملنعم �لعريان ، د�ر �إحياء �لعل�م ، بريوت ، لبنان ، �لطبعة 

�لأول ، 1412هـ ، 1991م.
)55( ق�صي ح�صني ) دكت�ر ( : �لع�رس �لأم�ي ، تاريخ �لأدب �لعربي ، د�ر ومكتبة �لهالل للطباعة 

و�لن�رس ، بريوت ، لبنان ، �لطبعة �لأول ، 1998م.
)56( قي�س لبنى : �لدي��ن ، جمعه وحققه و�رسحه د. �إميل بديع يعق�ب ، �لنا�رس د�ر �لكتاب �لعربي، 

بريوت ، لبنان ، �لطبعة �لثانية ، 1416هـ ، 1996م.
م له و�رسحه جميد طر�د ، �لنا�رس د�ر �لكتاب  �لعربي ، �لطبعة �لثانية ،  )57( كثري عزة : �لدي��ن ، قدَّ

1416هـ ، 1995م.

)58( �بن كثري ) عماد �لدين �أبي �لفد�ء �إ�صماعيل ت 774هـ ( : �لبد�ية و�لنهاية، �جلزء �لثان ع�رس، 
حتقيق د. عبد�هلل بن عبد �ملح�صن �لرتكي ، د�ر هجر للطباعة و�لن�رس و�لت�زيع ، �لقاهرة ، �لطبعة 

�لأول ، 1418هـ ، 1998م .
لعرو�س  �لعربي ، نح� بديل جذري  لل�صعر  �لإيقاعية  �لبنية  �أب� ديب ) دكت�ر ( : ف  )59( كمال 
�خلليل ، ومقدمة ف علم �لإيقاع �ملقارن ، د�ر �لعلم للماليني ، بريوت ، لبنان ، �لطبعة �لأول، 

1974م.

جالل  حتقيق  )60( جمن�ن ليلى ) قي�س بن �ملل�ح ( : �لدي��ن ، جمع وترتيب �أبي بكر �ل��لدي، 
1358هـ ،  �لبابي �حللبي ، م�رس ، �لقاهرة ، �لطبعة �لأول ،  �لدين �حللبي ، مطبعة م�صطفى 

1939م.
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)61( حممد �إبر�هيم جمعة : جرير ، ن��بغ �لفكر �لعربي )19(، د�ر �ملعارف ب�رس ، د. ط ، د. ت.
 ، �خلاجني  �لنا�رس مكتبة   ، �لعربي  �ل�صعر  �جلملة ف   :  ) ) دكت�ر  �للطيف  )62(  حممد حما�صة عبد 

�لقاهرة ، �لطبعة �لأول ، 1990م.
فر �لثان ، قر�أه  )63( حممد بن �صالم �جلمحي ) 139 – 231 هـ ( : طبقات فح�ل �ل�صعر�ء ، �ل�صِّ

و�رسحه حمم�د حممد �صاكر ، مطبعة �ملدن ، �لنا�رس د�ر �ملدن بجدة ، 1974م ، د.0 ط.
م�رس  نه�صة  د�ر   ، )64( حممد عبد �لعزيز �لكفر�وي ) دكت�ر ( : جرير ونقائ�صه مع �صعر�ء ع�رسه 

للطبع و�لن�رس ، �لقاهرة ، 1958م ، د. ط .
)65( حممد عبد �ملطلب ) دكت�ر ( : �لبالغة �لعربية ، قر�ءة �أخرى ، �ل�رسكة �مل�رسية �لعاملية للن�رس ، 

ل�جنمان ، �لطبعة �لأول ، 1997م.
 ، �لأول  �لطبعة   ، �ملعارف  د�ر   ، �لبديعي  �لتك�ين   ، �صعر �حلد�ثة  �لأ�صل�ب ف  بناء   : ـــــــــ   )66(

1993م.
)67( ـــــــــ : ق�صايا �حلد�ثة عند عبد �لقاهر �جلرجان ، �لقاهرة ، 1990م ، د. ط.

)68( حممد غنيمي هالل ) دكت�ر ( : �لنقد �لأدبي �حلديث ، د�ر نه�صة م�رس للطباعة و�لن�رس و�لت�زيع 
، �لفجالة ، �لقاهرة ، 1977م ، د. ط .

)69( حممد فت�ح �أحمد ) دكت�ر ( : �ل�صعر �لأم�ي ، �لقاهرة ، 1977م.
�لعربية  �لنه�صة  د�ر   ، �لإ�صالم  و�لهجاءون ف �صدر  �لهجاء   :  ) ) دكت�ر  )70( حممد حممد ح�صني 

للطباعة و�لن�رس ، بريوت ، لبنان ، د. ط ، د. ت.
)71( حممد م�صطفى هد�رة )دكت�ر(: �ل�صعر ف �صدر �لإ�صالم و�لع�رس  �لأم�ي ، د�ر �لنه�صة �لعربية 

للطباعة و�لن�رس ، بريوت ، لبنان ، 1995م ، د. ط.
)72( �ملرزبان ) �أب� عبيد �هلل حممد بن عمر�ن ت 384هـ ( : �مل��صح ف ماآخذ �لعلماء على �ل�صعر�ء، 
وقف على طبعه ، و��صتخرج فهار�صه ، حمب �لدين �خلطيب ، �ملطبعة �ل�صلفية ، �لقاهرة ، �لطبعة 

�لثانية ، 1385هـ.
للن�رس،  فهد  �مللك  ، مكتبة  �لعربي  �ل�صعر  �لغم��س ف   :  ) ) دكت�ر  �لعط�ي  بن عيد  م�صعد   )73(

�لريا�س ، �لطبعة �لثانية ، 1420هـ.
)74( م�صطفى �ل�صكعة ) دكت�ر ( : رحلة �ل�صعر من �لأم�ية �إل �لعبا�صية ، عامل �لكتب ، بريوت، 

�لطبعة �لثالثة ، 1979م.
)75( �لنابغة �لذبيان : �لدي��ن ، حتقيق و�رسح كرم �لب�صتان ، د�ر �صادر ، بريوت ، لبنان ، د 0 ط، 

د. ت.
)76( �لنعمان �لقا�صي ) دكت�ر ( : �لفرق �لإ�صالمية ف �ل�صعر �لأم�ي ، د�ر �ملعارف ب�رس ، 1970م، 

د . ط.
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)77( جنيب حممد �لبهبيتي : تاريخ �ل�صعر �لعربي حتى �آخر �لقرن �لثالث  �لهجري ، د�ر �لثقافة للن�رس 
و�لت�زيع ، �لد�ر �لبي�صاء ، 1401هـ ، 1981م ، د. ط.

)78( �أب� هالل �لع�صكري : �لفروق ف �للغة ، م�صححة ومقابلة على عدة خمط�طات ون�صخ معتمدة، 
من�ص�ر�ت د�ر �لآفاق �جلديدة ، بريوت ، لبنان ، �لطبعة �لثانية ، 1977م .

�صل�صلة   ، �لإبياري  �إبر�هيم   ، ح�صني  طه   0 د  حتقيق   ، �لأغان  جتريد   : �حلم�ي  و��صل  �بن   )79(
�لذخائر، �لهيئة �لعامة لق�ص�ر �لثقافة ، �لقاهرة ، 1997م ، د. ط.

)80( ي�رسية يحيى �مل�رسي ) دكت�رة ( : بنية �لق�صيدة ف �صعر �أبي متام ،  �لهيئة �مل�رسية �لعامة للكتاب، 
�لطبعة �لأول ، 1997م.

الدوريــــــــات

للة«، جملة ف�ص�ل ، �أكت�بر ، 1980م. )1(  �صالح ف�صل ) دكت�ر ( : مقال »�إنتاُج �لدِّ

)2(  عبد�حلفيظ �ل�صيد �أحمد ) دكت�ر ( : بحث بعن��ن »�لبناء �ملقطعي و�أثره ف �لتغري�ت �ل�ص�تية«، 
جملة كلية �لآد�ب ، جامعة �أ�صي�ط ، �لعدد �لأول ، 18 / 1419هـ ، 97 / 1998م.

�لعربية«،  ف  �ل��صل  وهمزة  �ملقطعي  »�لنظام  بعن��ن  بحث   :  ) دكت�ر   ( رباع  علي  حممد    )3(
1415هـ ،  �ل�صابع ع�رس،  �لعدد  ح�لية كلية �لإن�صانيات و�لعل�م �لجتماعية ، جامعة قطر ، 

1994م.

املراجع الأجنبية

)1(   R.Jakobsom، Essais de Linguistique generale، t.I، Minuit، Paris، 1963 .

*  *  *
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ال�شاعر اجلاهلي املغمور: اأبو دواد الإيادي

م�صطفى رجب)*(

اأبي دواد« فمن  العربـية قولهـم »جار كجـار  الأمثـال  �شـاع يف كتـب 
اأبو دواد؟ وما الذي فعله ذلك اجلار الذي خلد فعله ذكراه؟ ومل �شاع �شعر اأبي 

دواد؟.

لقد كان اأبو دواد الإيادي �شاعراً جميداً للو�شف، وكان ابنه �شاعراً وا�شمه 
دواد، وابنته دوادة �شاعرة اأي�شًا. ولكن ما بقي من تراث هذه الأ�رسة ال�شاعرة 
قليل يف بطون اأمهات الكتب. برغم جودته ورقته. ويف ال�شطور التالية نق�شي 
�شاعة يف �شيافة هذه الأ�رسة ال�شاعرة التي ذاع �شيتها و�شاع �شوتها بني رياح 

التاريخ الأدبي الهوجاء.

ا�سمه وكنيته:
مل يتفق املوؤرخون على ا�شم اأبو دواد الإيادي. وهناك عدة روايات:

●   قال الأ�شفهاين)1(: اإن ا�شمه جارية بن احلجاج. وكان اأبوه يلقب بحمران 
معد.  بن  نزار  بن  اإياد  بن  زهري  بن  حذاقة  بن  منبه  بن  ع�شام  بن  بحر  ابن 

ون�شب القول بهذا اإىل يعقوب بن ال�شكيت. 

)*(  باحث مصري.
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●   وقال حممد بن حبيب البغدادي )ت 245هـ( يف كتابه »كنى ال�شعراء« اأن 
ا�شمه حارث بن حمران بن بحر بن ع�شام، واأ�شار عبدال�شالم هارون يف 
حتقيقه لهذا الكتاب اإىل ما اأورده �شاحب املوؤتلف من اأن ا�شمه جويرية بن 

احلجاج اأو حنظلة بن ال�رسقي كما يف ال�شعر وال�شعراء)2(.
●   وقال الآمدي يف »املوؤتلف واملختلف«: ا�شمه جويرية بن احلجاج من حي 

من اإياد)3(.
●   وقال ابن قتيبة يف »ال�شعر وال�شعراء«: اختلفوا يف ا�شمه فقال بع�شهم هو 
علق  وقد  ال�رسقي.  بن  حنظلة  هو  الأ�شمعي:  وقال  احلجاج.  بن  جارية 
املحقق اأحمد حممد �شاكر على هذه العبارة وا�شفًا اإياها بال�شذوذ لأن حنظلة 
بن ال�رسقي هو اأبو الطمحان القيني ووردت له ترجمة يف ال�شعر وال�شعراء 
نف�شه، كما اأن الأ�شمعي الذي ن�شب اإليه ت�شمية اأبي دوؤاد بحنظلة اأورد لأبي 

دواد ق�شيدة يف الأ�شمعيات وقال: ا�شمه جارية بن احلجاج«)4(.
●   وقال كارل بروكلمان اإن ا�شمه: جورية بن احلجاج)5(.

●  وقالت د. بنت ال�شاطئ يف �رسحها لر�شالة »ال�شاهل وال�شاحج« لأبي العالء 
املعري عن جمهرة الأن�شاب اأنه جارية بن احلجاج كما اأ�شارت اإىل ما اأورده 

ابن قتيبة من خالف يف ا�شمه)6(.
●   وذكر ابن خلكان اأن ا�شمه حارثة بن حجاج وقيل حنظلة بن �رسقي)7(. 

اأحد  اأمام  يجعلنا  ا�شمه  ذكر  الرواة يف  ا�شطراب  اأن  تقدم  ما  وحا�شل 
الحتمالت التالية:

1 -  اأن يكون ا�شمه حارثة اأو جارية. ووا�شح اأن الختالف بينهما مرجعه اإىل 
ظاهرة الت�شحيف التي كانت ت�شيطر على كتب الرتاث التي قلما ورد فيها 

نقط احلروف فمبنى الكلمتني - بدون النقط - واحد هكذا )حارـه(.
2 -  واأن ت�شمية »جويرية« وهي ت�شغري جارية التي اأوردها الآمدي ونقلها عنه 
تكون  وقد  حارثة.  ل  جارية  ال�شم  يكون  اأن  احتمال  تقوي  بروكلمان 

ت�شغري ال�شم �شاحبه حقبة من حياته يف اأول عمره مثاًل.
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3 -  ول خالف بني الرواة على اأن ا�شم اأبيه »احلجاج« واأن لقب احلجاج هذا 
كان )حمران( مما جعل حممد بن حبيب ين�شبه اإىل اللقب فيقول اإن ا�شمه: 

حارث بن حمران.
4 - ول خالف بني الرواة على اأن ا�شمه بعد اأبيه م�شتقيم فجده هو بحر ابن 

ع�شام.
5 - واأما حنظلة بن �رسقي فهو خطاأ حم�ض، اأو قول من�شوب اإىل الأ�شمعي دون 
دليل وقد نقله ابن خلكان فيما يبدو عن ابن قتيبة واإن مل ين�ض على ذلك 

�رساحة.

واأما كنيته )اأبو دواد( فقد اأ�شار اإليها ابن منظور)8( يف ل�شان العرب يف 
مادة )دود( فقال: »قال ابن الأعرابي: الدوادي ماأخوذ من الدواد وهو وهو 
اخل�شف الذي يخرج من الإن�شان. وبه كني اأبو دواد الإيادي واخل�شف - كما 

قال يف الل�شان اأي�شًا - هو ال�رساط واأن�شد:
اإنا وجدنا خلفاً بئ�س اخللف

عبداً اإذا ما ناء باجلمل خ�سف

اأغلق عنا بابه ثم حلف

ال يدخل البواُب اإال من َعَرف

البعيد عن الذوق العربي هو م�شدر  اللغوي  ولكننا ن�شتبعد هذا املعنى 
ا�شمه  ولداً  له  لأن  الكنية  بهذه  كني  قد  دواد  اأبو  يكون  اأن  اإىل  ومنيل  الكنية، 
دواد اأ�شارت امل�شادر التاريخية اإىل وجوده واإىل اأن لهذا الولد مع اأبيه مواقف 

م�شهودة �شياأتي ذكرها ولعله كان اأكرب - اأو من اأكرب - اأولده فكني به.

موطنــــه:
يبدو اأن دواد بن اأبي دواد كان من اأكابر بني اإياد الذين �شكنوا �شمايل 
اجلزيرة العربية فقد و�شفه املوؤرخون باأنه كان اأحد ُنّعات اخليل الثالثة امل�شهورين 



الشاعر اجلاهلي املغمور: أبو دواد اإليادي

20
10

ير 
نا

- ي
هـ 

14
31

م 
حر

 م
، 1

2 
ج

 م
، 3

0 
 ج

ر ،
ذو

ج

446

جـــــذور

دواد  اأبو  اأح�شن  »واإمنا  قالوا:  اجلعدي.  والنابغة  الغنوي  والآخران هما طفيل 
و�شف اخليل لأنه كان على خيل النعمان بن املنذر«.

باأر�ض ما  اختارت ال�شكنى  اإياداً  اأن  الن�شو�ض ما يدل على  وهناك من 
بني نهري دجلة والفرات. فقد روى الأخف�ض الأ�شغر )ت 315هـ( يف كتاب 

»الختيارين«)9( ق�شيدة لالأخن�ض بن �شهاب التغلبي مطلعها:

يذكر فيها بع�ض تنقالت قبائل العرب يف اأرا�شي اجلزيرة فيقول:

فاملراد بال�شواد هنا اأر�ض العراق، والربازيق واحدها برزيق وهو املوكب 
بالفار�شية.

يعفر  بن  لالأ�شود  ق�شيدة  هذا  كتابه  يف  اأي�شًا  الأخف�ض  روى  كما 
النه�شلي)10( مطلعها:

جاء فيها:

و�شنداد اأ�شفل احلرية بينها وبني الب�رسة، كما جاء يف امل�شادر، وقد كانت 

اإىل اأن يقول:

كاتب ـــرق  ال يف  ــوان  ــن ــع ال ــس  ــ� رقَّ كــمــا 

ــغــي وتــ�ــســارب ــت ــب ــــق عــجــم ت ــــرازي ب

والــــهــــم حمـــتـــ�ـــر لــــــدى و�ــــســــادي

ــة حــاجــب ــمــام ــي ـــا، مـــن ال ـــه ــحــل دون ي
ـــذاهـــب وم ـــاأى  ـــت مـــن ـــال  حـــب لــهــا يف 
ــث حتـــارب ــي ـــاء ح ـــرج ــــرة ال ــــى احل اإل
ـــر وكـــتـــائـــب ـــ� ـــد عـــنـــهـــم ح ـــال ـــج ي

ــــــاد؟ ـــهـــم وبـــعـــد اإي ــــركــــوا مـــنـــازل ت
�ــســنــداد مــن  ــات  ــرف ــ� ال ــ�ــر ذي  ــق وال
دواد اأم  وابـــــن  ـــاجـــة  م بـــن  كــعــب 

ــازل ــن ـــن عــــوف م ــان ب ــط ــي البـــنـــة ح

وغـــارت اإيـــاد يف الــ�ــســواد ودونــهــا

ــن رقــــادي ــس ــ� نــــام اخلـــلـــّي ومــــا اأح

تخف واإن  الــعــراق،  ــر  ب لها  وبــكــر 
ــة ــل ـــف ورم ـــن ق ــم ب ــي و�ــــســــارت مت
ــج ــال وكــلــلــهــا خـــبـــث فـــرمـــلـــة ع
�سواهم يف  عــزهــم  حـــي،  ــان  وغــ�ــس

حمـــرق اآل  ـــعـــد  ب اأوؤمـــــــــل  مــــــاذا 
ـــارق ــر وب ــدي ــ�ــس ـــق وال اأهــــل اخلـــَورن
ـــا لــــــرد مــقــيــلــهــا ـــره ـــخ ـــت ـــس اأر�
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احلرية هي عا�شمة ملك املناذرة وهم من اأ�شول عربية مينية ترجع اإىل قبيلة خلم 
وقد جاءوا اإىل اأر�ض العراق يف حوايل القرن الثالث امليالدي واتخذوا احلرية 
م�شتقراً لهم وهي تقع على ال�شفة الغربية لنهر الفرات على بعد ثالثة اأميال من 

املكان الذي بنيت فيه الكوفة فيما بعد)11(.

وكانت قبيلة اإياد - التي دان اأكرث اأفرادها بالن�رسانية هم وتغلب وبكر 
- وقد غادرت اأر�ض البحرين بعد اأن اأْجلتها عنها قبيلة عبد القي�ض، اإىل اأر�ض 
تلك  من  وغريهما  و�شنداد  تكريت  الإياديون  وا�شتوطن  النهرين  بني  العراق 
البالد اخل�شبة واتخذوا الزراعة مهنة لهم. ومل تكن الزراعة من املهن التي تتفق 
يف  يرون  العرب  كان  فقد  والرعي.  التجارة  اإىل  متيل  التي  العربية  الطبيعة  مع 
اأما اأهل  الزراعة ذًل وهوانًا لأنها كانت حرفة احل�رس واأهل احل�رس امل�شتقرين، 
البادية فكانوا اأهل مغامرة وفتوة. وقد عري الأع�شى قبيلة اإياد بامتهان الزراعة. 

فقال)12(:

وهذه الأبيات ال�شابقة تدل على م�شاكن اإياد بعامة وم�شاكن اأبي دواد 
)ابن اأم دواد( وكعب بن مامة ب�شفة خا�شة.

وذهب ابن خلكان يف ترجمته لأبي عبداهلل حممد بن �شنان احلراين التباين 
احلا�شب )ت 310هـ( وهو عامل فلكي قدمي تويف مبو�شع ي�شمى احل�رس بفتح احلاء 
و�شكون ال�شاد - وهي مدينة قدمية بالقرب من تكريت بني دجلة والفرات يف 
الربية يلقب حاكمها بال�شاطرون - بفتح ال�شني وك�رس الطاء و�شم الراء - وهو 
لفظ �رسياين معناه امللك، اإل اأن الإيادي ذكر يف �شعره ح�شار اأرد�شري بن بابل 

اأول ملوك الفر�ض لهذه املدينة وقتل ال�شاطرون فقال اأبو دواد)13(:

يــحــ�ــســدا اأن  ــهــا  حــب ــظــر  ــن ت ــت  ــري ــك ت
ـــاً مــو�ــســدا ـــاب ــــــداً وب ــًا اأج ــس ــا� ــس و�

ــاطــرون ــ�ــس ال اأهـــلـــه  رب  ــى  عــل حــ�ــر 
ـــون ـــن ـــك ونـــــعـــــيـــــم وجـــــــوهـــــــر م

ـــــاد دارهـــا لــ�ــســنــا كــمــن جــعــلــت اإي
ـــاوؤهـــم ـــن ــج ُقــــّمــــًا اأب ــال ــع ـــاً ي ـــوم ق

ـــ ال مـــن  تـــدلـــى  ـــد  ق املـــــوت  واأرى 
مـــرعـــتـــه االأيــــــــام مــــن بـــعـــد مــلــك
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مكانة اأبي دواد بن قومه:
دواد  اأبا  اأن  الأ�شمعي  عن   )377/16( الأغاين  يف  الأ�شفهاين  روى 
ماء  بن  املنذر  للخيل. وكان  فاأكرث و�شفه  ال�شماء  ماء  بن  املنذر  كان على خيل 
ال�شماء )514-554م( من اأ�شهر ملوك املناذرة وحمط رحال ال�شعراء وكان يتمتع 
ب�شخ�شية قوية فقد رف�ض الديانة املزدكية التي عر�شها عليه »قباذ« ملك الفر�ض 
الذين كان املناذرة يتبعونهم �شيا�شيًا مما اأدى اإىل عزله حتى اأعاد ك�رسى اأنو�رسوان 
الذي خلف قباذاً وكان يبغ�ض املزدكية فعاد املنذر حاكمًا للحرية وعادت معه 

عاداته التي عرف بها مثل يومي النعيم والوؤ�ض وغريهما.

ول �شك اأن تولية اأبي دواد اأمر اخليل بالن�شبة مللك كاملنذر كانت دلياًل 
على مكانة اجتماعية متميزة حظي بها هذا ال�شاعر الإيادي مما جعله يتفنن يف 
نيل احلظوة بتجويد �شعره واإتقان عمله، فاأجاد يف و�شفه اخليل حتى ا�شتهر. وقد 
كان لأبي دواد ناقة ت�شمى الزباء وكان بنو اإياد - فيما يروي �شاحب الأغاين 
- يتربكون بها. فلما اأ�شابتهم �شنة قاحلة تفرقوا ثالث فرق: فرقة �شلكت يف 
البحر فهلكت، وفرقة ق�شدت اليمن اإىل حيث اأ�شولها الأوىل ف�شلمت. وفرقة 
ق�شدت اأر�ض جريانهم من قبيلة بكر بن وائل فنزلوا باحلارث بن همام وكان 
ال�شبب يف ذلك اأنهم اأر�شلوا الزباء ناقة اأبي دواد التي كانوا يتربكون بها واتبعوا 
�شريها فحيثما اجتهت اتبعوها. ومازالوا كذلك حتى بركت يف فناء احلارث بن 

همام وكان اأكرم النا�ض جواراً، فقال اأبو دواد ميدحه ويذكر ناقته الزباء:

ويبدو اأن اأبا دواد مل يتبواأ تلك املكانة يف قومه اإل بعد اأن ظهرت عليه خمايل 
ال�شاهل  ر�شالة  املعري يف  العالء  اأبو  له  فقد روى  ال�شجاعة  واأمارات  الفرو�شية 

وال�شاحج اأبياتًا متوج بالفخر والفرو�شية وحب ركوب اخليل يقول فيها)14(:

ــا ــه ــال ظـــعـــن اخلـــلـــيـــط بـــهـــم فـــقـــل زي
ــا ــه ــال ـــن الـــعـــا اأظ ــه م ــي ــبــت عــل نــ�ــس
ــه ــال ــق ـــــــاء مـــنـــقـــطـــعـــاً اإلـــــيـــــك ع زب

ــن مـــرة اأ�ــســعــدت ــى ابـــن هــمــام ب ــاإل ف
منة ذي  مـــاجـــد  ــة  ــم ــع ن اأنـــعـــمـــت 
فاأ�سبحت ــــويل  ال دون  وجــعــلــتــنــا 
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ق�سة جار اأبي دواد:
اأن نتغا�شى  اأبي دواد بني قومه  ول ن�شتطيع ونحن نتحدث عن مكانة 
عن البيت ال�شهري الذي يرتدد كثرياً يف كتب الرتاث من�شوبًا اإىل ال�شاعر قي�ض بن 

زهري العب�شي وهو قوله:

ويروي اأحيانًا:

وقد ورد ذكر ذلك اجلار نف�شه يف قول طرفة بن العبد ميدح عمرو بن 
هند:

واحلذاقي هو اأبو دواد من�شوبًا اإىل حذاق وهم قبيلة من اإياد. فمن ذلك 
من  فمنهم  اجلار  ذلك  �شخ�شية  حتديد  يف  ا�شطربوا  الرواة  اأن  احلقيقة  اجلار؟ 
ذهب اإىل اأنه كعب بن مامة الإيادي وهو ابن عم اأبي دواد. ومنهم من ذهب اإىل 
اأنه احلارث بن همام بن مرة بن ذهل بن �شيبان. ومنهم من ذهب اإىل اأنه املنذر 
بن ماء ال�شماء. وقد روى الأ�شفهاين ثالث ق�ش�ض يبدو فيها عدم القدرة على 
حتديد ذلك اجلار ال�شهم من بني هوؤلء الثالثة. اأما ابن قتيبة فقد جعل ذلك اجلار 
بن همام  احلارث  ثانية  مرة  ثم جعله  دواد،  اأبو  اإليه  اليمن جلاأ  ملوك  ملكًا من 
بن مرة. ثم نقل عن اأبي عبيدة اأنه كعب بن مامة. ومل يحدد لنا كذلك اإىل اأي 

الروايات مييل.

اأما اأن هذا اجلار املمدوح هو احلارث بن همام فقد �شاق ابن قتيبة يف 

دواد ـــــــي  اأب كــــجــــار  جــــــار  ـــــــى  اإل

دواد ـــــــي  اأب كــــجــــار  جــــــار  ـــــــى  اإل

انت�سفا ــــذي  ال ـــي  احلـــذاق ــار  ــج ــارك ج

ــــــــــدار ــــــة االأق ــــــن ـــــنــــع مــــنــــي االأع
وارحتــــــــــايل الـــــبـــــاد والـــتـــ�ـــســـيـــار
ــار ــس ــ� ق ـــرت  ـــم ع واإن  ــــاً  مــــوت اإن 

اآوي ــــم  ث ـــــــوف  اأط مــــا  ـــــــوف  اأط

اآوي ثــــم  يل  ـــــدا  ب مــــا  �ـــســـاأفـــعـــل 

به ــت  ــم ــم ه هـــم  مـــن  ـــاين  كـــف اإين 

ــــا ميـــ ـــي بـــعـــ�ـــس م ـــت عـــلـــقـــت هـــام
ـــــــــرادي بـــهـــن نـــحـــو عــــدوي واجن
ــي ــوت ـــــوم م ــــــى ي ـــي اإل ـــذت ــم ل ــك ــل ت
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تاأييد ذلك ق�شة موؤداها اأن قباذ - ملك الفر�ض - اأر�شل جي�شًا بقيادة احلارث 
فاأجارهم.  اأبو دواد  فيهم  اإياد  قوم من  به  فا�شتجار  اإياد  قبيلة  لتاأديب  بن همام 
وقد �شبق اأن اأ�رسنا اإىل اأن قباذ هذا اأراد اأن يفر�ض الديانة املزدكية التي يدين بها 
اإىل عزل املنذر  اأدى  اإزاء ت�شدد املنذر بن ماء ال�شماء مما  على املناذرة فلم يفلح 
ثم توىل ك�رسى اأنو�رسوان فاأعاد املنذر ملكًا على احلرية. ول يبعد اأن يكون قباذ 
بن  احلارث  يكون  اأن  امل�شتبعد  من  ولكن  احلرية  اإىل  اأر�شلها  قد جّي�ض جيو�شًا 
همام اإذا كان اأمرياً لهذا اجلي�ض من الوهن وال�شعف بحيث يغيث اأي م�شتغيث. 
ويعفو عن بني اإياد - وهو مر�شل اإليهم كما روى ابن قتيبة - ملجرد اأن اأبا دواد 
ا�شتجاره. وحتى اإذا اأجاره من القتل والت�رسيد فهل �شتدوم بينهما الع�رسة حتى 
الرواية  تلك  فر�ض �شحة  باأنه خري جار؟. وعلى  له ومو�شوفًا  ي�شبح ممدوحًا 
فماذا فعل اأبو دواد بعد اأن اآلت دولة قباذ وعاد املنذر بن ماء ال�شماء ملكًا على 
احلرية وكان اأبو دواد كما قدمنا قّيمًا على خيله؟ الذي منيل اإليه اأن تلك الرواية 

ه�شة ل تثبت لنقد ول تقوى اأمام متحي�ض.

فاأعطاه  همام  بن  احلارث  مدح  دواد  اأبا  اأن  روى  فقد  الأ�شفهاين  اأما 
عطايا كثرية ثم مات ابن لأبي دواد وهو يف جوار احلارث فوداه. فمدحه اأبو 
دواد فحلف له احلارث اأنه ل ميوت له ولد اإل وداه. ول يذهب له مال اإل اأخلقه 
اأي�شًا ق�شة يبدو عليها الوهن لأن  اأبي دواد. وهذه  ف�رسبت العرب املثل بجار 
احلارث يبدو فيها �شخ�شًا اأهوج �رسيع النفعال. ما اإن �شمع ق�شيدة املدح حتى 
اأق�شم ليدين كل ميت من البنني وليخلفن كل فائت من املال وكان حريًا بالرواة 
اأن ينقلوا اإلينا �شيئًا من ق�شيدة تفعل هذا الفعل ال�شحري يف نف�ض من  قيلت فيه، 
وهو ما ل جند له يف كتب الرتاث اأثراً. فلي�ض فيما بني اأيدينا من م�شادر اأو اأبيات 
ميدح منها اأبو دواد احلارث بن همام �شوى تلك الأبيات الثالثة التي ذكرناها 

�شابقًا يف حديث ناقته الزباء.

واأما الرواية الثانية التي ذهبت اإىل اأن جار اأبي دواد هو كعب بن مامة 
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الإيادي - ابن عمه - فقد اأ�شندها ابن قتيبة اإىل اأبي عبيدة واأ�شندها الأ�شفهاين 
اأي�شًا اإىل اأبي عبيدة فقال: جاور اأبو دواد الإيادي كعب بن مامة الإيادي فكان 
اإذا هلك له بعري اأو �شاة اأخلفها. وهذه الرواية لي�شت ببعيدة فقد روى الأ�شمعي 

يف الأ�شمعيات ق�شيدة اأبي دواد ال�شهرية التي مطلعها:

والتي منها بيته ال�شهري:

ومنها يعتب على ابن عمه كعب بن مامة فيقول:

فاإذا �شح اأن جار اأبي دواد املق�شود هو ابن عمه كعب بن مامة الإيادي، 
فال يبعد اأن يكون هذا العقاب الذي ورد يف هذه الق�شيدة الأ�شمعية مما يكون 
اأن تكون هذه  اأقدار بع�ض، ول يبعد  بني اجلريان والأ�شبه ممن يعرف بع�شهم 
الق�شة - اأعني ق�شة جماورة اأبي دواد لكعب بن مامة وتعهد كعب باأن يخلف 
ما يتلف من ابن اأبي دواد - مما األف الرواة اأن ي�شطنعوه اإذا ما ا�شتهر علم من 
الأعالم ب�شفة من ال�شفات. وكان كعب بن مامة ممن �شار ذكرهم يف بالد العرب 
وا�شتهروا باجلود والكرم فقد اأثر رفيقة النمري باملاء ومات عط�شًا ف�رسب باملثل 
يف الكرم والت�شحية )جممع الأمثال 162/1( ومن ثم فال يبعد اأن ي�شند الرواة اإليه 

كثرياً مما يقابلهم من ق�ش�ض املروءة وال�شهامة.

اأبي دواد  ال�شماء هو جار  املنذر بن ماء  التي جعلت  الثالثة  الق�شة  واأما 
الأ�شفهاين  �شاقها  فقد  وطرفة  زهري  بن  قي�ض  اإىل  املن�شوبني  البيتني  يف  املعني 

فقال: 

ـــام ـــن ي ال  ـــــن  م بــــالــــهــــم  ـــــر  ـــــدي وج

ــــــــدام ـــد مــــن قــــد رزئــــتــــه االإع ـــق ف

ــام ــم ــه ــت ــــوم مـــــــاوي ال ــــن ـــع ال ـــن م

ولــكــن ــا  ــدم ــن ع ــــار  ــــت االأق اأعـــــد  ال 

ـــــام ـــــح االإق ـــة  ـــي ـــكـــث ـــن ال اأن  ـــــق  ط
ذام حــ�ــســنــاء  لـــكـــل  ـــيء  ـــس � ـــــك  زن
يــــــرام ال  مــــــا  ــــــــوم  ي يف  ــــــــــه  اأن

املـــن يل  كـــعـــب  ــم  ــي ــح ــق ت واأتــــــــاين 
ــر ــاي ف فـــيـــه  كـــنـــت  مــــا  ـــام  ـــظ ن يف 
عــمــي كعب ابــــن  رابـــنـــي  ـــد  ـــق ول
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»كان اأبو دواد الإيادي ال�شاعر جاراً للمنذر بن ماء ال�شماء. واإن اأبا دواد 
نازع رجاًل باحلرية من بهراء يقال له رقبة بن عامر بن كعب بن عمرو، فقال له 
رقبة: �شاحلني وحالفني. فقال اأبو دواد: فمن اأين تعي�ض اإياد اإذاً، فواهلل لول ما 

ت�شيب من بهراء لهلكت، وان�رسفا على تلك احلال.

اأبا دواد اأخرج بنني له ثالثة يف جتارة اإىل ال�شام، فبلغ ذلك رقبة  ثم اإن 
البهراين، فبعث اإىل قومه فاأخربهم مبا قال له اأبو دواد عند املنذر، واأخربهم اأن 
القوم ولد اأبي دواد، فخرجوا اإىل ال�شام، فلقوهم فقتلوهم، وبعثوا بروؤو�شهم اإىل 
رقبة، فلما اأتته الروؤو�ض �شنع طعامًا كثرياً، ثم اأتى املنذر، فقال له: لقد ا�شطنعت 
لك طعامًا كثرياً، فاأنا اأحب اأن تتغذى عندي، فاأتاه املنذر واأبو دواد معه، فبينما 
فوثب  دواد،  اأبي  بني  روؤو�ض  بع�ض  عليها  وتو�شع، جاءته جفنة  ترفع  اجلفان 
اأي�شًا جاراً  اإين جارك، وقد ترى ما �شنع بي، وكان رقبة  اللعن!  اأبيت  وقال: 
للمنذر. فوقع املنذر منهما يف �شوءة، واأمر برقبة فحب�ض، وقال لأبي دواد: اأما 
ير�شيك توجيهي بكتيبتي ال�شهباء والدو�رس اإليهم؟ قال: بلى. قال: قد فعلت. 

فوجه اإليهم بالكتيبتني.

فاأنذريهم،  بقومك  احلقي  ويحك!  لمراأته:  قال  رقبة  ذلك  بلغ  فلما 
فعمدت اإىل بع�ض اإبل زوجها فركبته، ثم خرجت حتى اأتت قومها، فلما قربت 
مثاًل،  فاأر�شلتها  العريان،  النذير  اأنا  وقالت:  و�شاحت  ثيابها،  من  تعرت  منهم 
فعرف القوم ما تريد، ف�شعدوا اإىل اأعايل ال�شام، واأقبلت الكتيبتان فلم ت�شيبا منهم 
اأحداً، فقال املنذر لأبي دواد: قد راأيت ما كان منهم واأنا اأفدي كل ابن لك مبائتي 

بعري، فاأمر له ب�شتمائة بعري، فر�شي بذلك، فقال فيه قي�ض بن زهري العب�شي:

وهذه الق�شة الثالثة كما هو وا�شح فيها كثري من الغلو، واإن كانت توافق 
كثرياً من الطبائع العربية احلادة، ول تخالف الواقع التاريخي الذي عا�ض فيه اأبو 

دواد مقربًا من املنذر بن ماء ال�شماء.

دواد ـــــــي  اأب كــــجــــار  جــــــار  ـــــــى  اإل اآوي ثــــم  يل  ـــــدا  ب مــــا  �ـــســـاأفـــعـــل 
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فاإذا  الكرب،  اأعلى  اإىل  ت�شد  باطن  من  الدلو  اأ�شفل  يف  عروة  والعناج 
انقطع احلبل اأم�شك العناج الدلو حتى ل يقع يف البئر، والكرب هو احلبل الذي 
بالعهد  يعني بهذا �شدة عنايتهم  له، فهو  يثنى ويثلث تقوية  الدلو وقد  به  يربط 

الذي يربطهم بجريانهم.

دواد  اأبا  اأن  نتخيل  اأن  فلنا  ع�شرياً.  لي�ض  الثالث  الروايات  بني  واجلمع 
مهزومني  البحرين  من  قبيلتهم  مقدم  اأول  يف  همام  بن  باحلارث  نزلوا  وقومه 
حاجاتهم  وق�شى  وفادتهم  فاأكرم  القي�ض،  عبد  قبيلة  اأيدي  على  مطرودين 
على ح�شن جواره  دواد  اأبو  مدحه  وقد  اأموالهم.  من  تلف  ما  بع�ض  واأخلف 
فتناقل الرواة بع�ض هذا املدح الذي مل يعد له بني اأيدينا وجود يذكر با�شتثناء تلك 
الأبيات الثالثة التي اأ�رسنا اإليها عند حديثنا عن ناقة اأبي دواد )الزباء( التي بركت 
يف فناء احلارث بن همام. ثم زالت تلك العالقة لأية اأ�شباب طراأت اأو اإذا �شح 
ما روي من اأن احلارث كلف حماربة بني اإياد حل�شاب ملك الفر�ض »قباذ«. فلما 
عاد امللك اإىل املنذر عاد بنو اإياد ليعي�شوا يف كنفه. واأما اأن يكون جار اأبي دواد 
املق�شود هو كعب بن مامة فهذا ما ن�شتبعده لكونه ابن عمه. والعرب ل ت�شف 
الكرمي ذا املروءة باأنه )جار( فالن اإل اإذا كان اجلوار هو العالقة الوحيدة بينهما 
كما هو احلال بني اأبي دواد واملنذر، اأو اأبي دواد واحلارث. ولعل اأبي دواد مدح 
الثالثة فتناقل الرواة اأخبار مديحه اإياهم ثم �شمعوا بق�شة دفع اأحدهم دية اأولده 
اأو اإخالف ما تلف من ماله، فجعلوا كعبًا مرة وجعلوا احلارث مرة ثانية وجعلوا 

املنذر مرة ثالثة. وكل من الثالثة من ممدوحي اأبي دواد.

ولي�ض اجلوار بالأمر الي�شري عند العرب، فقد كان من مفاخرهم حماية 
اجلار وبخا�شة اإذا كان ذلك اجلار غريبًا لذ بقوم اأو ا�شتعاذ بهم اأو ا�شتن�رسهم 
فقد كانوا يبذلون يف �شبيل حمايته كل ما ي�شتطيعون من قوة. وقد كان اأبو دواد 

نف�شه ممن يرعون حرمة اجلار فهو يفخر بذلك فيقول عن قومه)17(:
ــب ــب ــس ــ� ــــق ال ــــي ـــد وث ـــق ـــع ــــــــروح ب ي
ـــد الـــكـــرب ـــق ـــاج وع ـــعـــن ـــا ال ـــددن �ـــس

ــا ــن ــط ــس و� اآمـــــنـــــاً  ــــا  ــــارن ج اأرى 
ــــة ذم لــــــه  ــــا  ــــدن ــــق ع مــــــا  اإذا 
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ويف موقف اآخر نرى اأبا دواد يعاتب بع�ض قومه من بني كعب وعمرو 
فيذكر اأنهم مل يحفظوا له ما ينبغي من حقوق اجلوار فيقول)18(:

فال غرو اإذا كان اأبو دواد يرعى للجوار هذه املنزلة، اأن يكون هو نف�شه 
�شيده  اجلار هو  اأكان ذلك  �شواء  يح�شن جواره ويرعى حرمته  خري مداح ملن 

ومليكه املنذر اأو ابن عمه كعبًا اأو احلارث بن همام.

�ساعرية اأبي دواد:
نقاد  اأقوال  ومن  دواد،  اأبي  �شعر  من  اإلينا  و�شلت  التي  الن�شو�ض  تدل 
ال�شعر رواته عنه على اأنه كان �شاعراً جميداً مطبوعًا. اإل اأن الرواة مل يتو�شعوا يف 

رواية �شعره لأن لغته لي�شت بنجدية كما نقل ابن قتيبة عن الأ�شمعي.

ويروي ابن قتيبة اأي�شًا اأن احلطيئة حني �شئل من اأ�شعر النا�ض؟ قال: الذي 
يقول:

وهذه الق�شيدة اأجود �شعره، وي�شتجاد منها قوله يف �شفة اإبله:

ــرو ــم وع ــب  ــع ك اآل  ـــوم  ـــي ال ـــي  ب ـــس  �
ــــــــــب بــكــ�ــر ــــن االأران فـــــردو�ـــــس م

ــــــــدام ـــد مــــن قــــد رزئــــتــــه االإع ـــق ف
ـــكـــرام ــــرو�ــــس ال ـــــذاق هـــم ال مـــن ح
الــــعــــرام يــــــــردم  اإذا  ــــــــــرام  وع
ــام ــق ــس � يل  وذكـــــرهـــــم  حـــــ�ـــــرات، 

ــــدام ــهــا امل ــي ـــــون، مـــج الـــنـــدى عــل ع
�ـــســـنـــام الــــ�ــــســــنــــام  وال  ين  ـــــنــــى 
ـــــــــام اإكــــــام ــــن االإك ــــات، ب مــــ�ــــرف
ـــا اآطـــــام ـــه ـــوق ـــج ف ـــي ــــن �ــســنــمــا ه م
ـــرام ــهــا � ـــد حــــان مــن ــل ق ــخ قـــلـــت: ن
ـــم عـــ�ـــســـام ـــت ـــت ـــ�ـــس ـــا مل ـــه ـــن هــــــب م

ــكــم فــاأ�ــســمــتــم الــنــا ــت جـــــاراً ل كــن
در ـــــــــم  ــــر ودرك ــــا� ح ــــم  ــــرك �

ولــكــن ـــاً  ـــدم ع ــــار  ــــت االأق ـــــد  اأع ال 
مـــن رجــــال مـــن االأقـــــــارب فــــادوا
فــــيــــهــــم لــــلــــمــــايــــنــــن اأنــــــــاة
نف�سي ــط  ــاق ــس ــ� ت ــــرهــــم  اإث ــى  ــل ــع ف

ـــرا ال يـــحـــوزهـــا  ال  ــــــل  االإب ـــي  ـــل اإب
الـــ اأكــرعــهــا،  فا�ستح�س  �سمنت 
ـــــام ــــول: اإك ــــق ـــت ن ـــل ـــب فــــــــاإذا اأق
قــ�ــســور ـــقـــول:  ت اأغـــر�ـــســـت  واإذا 
غــيــث بـــطـــن  ــهــا  ــت ــجــئ ف مــــا  واإذا 
يو مــا  االأداحـــــي،  يف  كالبي�س  فهي 
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من  كل  اخليل  و�شف  على  الفذة  مقدرته  يف  دواد  لأبي  �شهد  وقد 
الأ�شمعي  قال  فقد  املتذوقني  اللغويني  اأعالم  من  عبيدة وهما  واأبي  الأ�شمعي 
اأحد:  يقاربهم  ل  اخليل،  ي�شفون  كانوا  »ثالثة  الأغاين:  �شاحب  يروي  فيما 
طفيل، واأبو دواد، واجلعدي. فاأما اأبو دواد فاإنه كان على خيل املنذر )بن ماء 
ال�شماء(. واأما طفيل فاإنه كان يركبها وهو اأغرل اإىل اأن كرب، واأما اجلعدي فاإنه 

�شمع ذكرها من اأ�شعار ال�شعراء فاأخذ عنهم«.

وقال اأبو عبيدة: »اأبو دواد اأو�شف النا�ض للفر�ض يف اجلاهلية والإ�شالم 
وبعده طفيل الغنوى والنابغة اجلعدي«.

ونقل �شاحب الأغاين عن ابن الأعرابي قوله: »مل ي�شف اأحد قط اخليل 
اإل احتاج اإىل اأبو دواد«.

وقد �شهد لأبي دواد بالقدرة الفنية علم لغوي اآخر هو اأبو الأ�شود الدوؤيل 
فقد روى الأ�شفهاين اأن الإمام عليًا كرم اهلل وجهه كان من عادته اأن يفطر النا�ض 
يف رم�شان، وكان من عادته اإذا فرغ النا�ض من الع�شاء، اأن يتكلم معهم قلياًل 
اأو كثرياً. وحدث ذات ليلة اأن اخت�شم النا�ض حتى ارتفعت اأ�شواتهم يف اأ�شعر 
النا�ض. قال الإمام علي لأبي الأ�شود الدوؤيل: قل يا اأبا الأ�شود. فقال اأبو الأ�شود 

الدوؤيل - وكان يتع�شب لأبي ال دواد-: اأ�شعر النا�ض الذي يقول:

فهو ي�شف ح�شانه يف هذه الأبيات ذات الكلمات الغليظة باأنه ح�شان 
متمر�ض يح�شن اجلري ويتفنن فيه، ويح�شن م�شابقة اخليل، وينتقل يف جريه من 

حال اإىل اأح�شن حال منها.

وقد نقل الأ�شفهاين اأي�شًا �شهادة احلطيئة لأبي دواد باأنه اأ�شعر النا�ض تلك 

اإ�ــــــريــــــج ــــة  ــــع ــــي م ذو  اأهـــــــــــو 
ـــوح خــــروج ـــب ـــس مـــنـــفـــح مــــطــــرح �
ـــــوج دم الــــــ�ــــــراة  ويف  حـــمـــلـــتـــه 

ــي ــن ــــع رك ــــداف ــــدى ي ولـــقـــد اغــــت
خمـــــلـــــط مــــــزبــــــل مـــــكـــــر مـــفـــر

ـــــاأن رمـــاحـــاً ــهــب �ـــرجـــب ك ــل ــس �
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اأبا دواد كان  اأن  لنا  ال�شهادات يظهر  قتيبة، ومن جمموع هذه  ابن  التي ذكرها 
يتمتع ب�شمعة فنية طيبة حتى بعد ع�رسه بعهد طويل.

اأ�رة اأبي دواد:
يبدو اأن اأبا دواد كان مزواجًا وكان ذا اأ�رسة كبرية، فقد �شبق اأن ذكرنا 
اأن ثالثة من اأبنائه قتلهم رقبة البهرائي ووداهم املنذر بن ماء ال�شماء كما �شبق اأن 
اأ�رسنا اإىل اأن كنيته من املرجح اأن يكون قد كني بها بعد اأن كرب ابنه دواد الذي 
اأ�شبح بدوره �شاعراً، وقد روى له �شاحب املوؤتلف واملختلف اأبياتًا قال اإنه رثى 

به اأخاه هي قوله)19(:

اأبي دواد وروى  اأبيه  الأبيات يف رثاء  الأ�شفهاين يف جعل هذه  اأن  اإل 
منها بيتني فقط هما:

ووا�شح اأن فيهما ت�شحيفًا اأو حتريفًا.

ومما جعلنا نقول اإن اأبا دواد كان مزواجًا تلك الروايات التي �شاقها من 
اأرخوا له عن خالفاته مع زوجاته. فقد روى اأن زوجة اأم دواد ماتت وتزوج 
غريها وكان دواد قد اأ�شبح �شابًا فاأولعت به زوجة اأبيه التي كانت حمظية عند 
به  منزله فخرج  يطرده من  اأن  اأباه  فاأمرت  لدواد  تكيد  اأن  فاأرادت  اأبي دواد، 
وقد اأردفه خلفه اإىل اأر�ض جرداء لي�ض فيها �شيء، فاألقى �شوطه متعمداً وقال: 
اأبو دواد بعريه بعيداً عنه ثم قال  اأي دواد. انزل فناولني �شوطي، فنزل، فدفع 

يخاطبه:

ــاح ــب ــس ــك مـــن ممــ�ــســى واإ� ــوم ــعــد ي يـــا ب
ــراح ــال ب الــ�ــســقــم  م�سحنا  ملكنا  ـــو  ول
الاجي اإلـــى  ي�سغي  وال  الــر�ــســاد  اإلـــى 

ــاح ــب ــس ــك مــن ممــ�ــســى واإ� ــوم مــا بــعــد ي
ــراح ــال ب الــ�ــســقــم  م�سحنا  ملكنا  ـــو  ول

تــعــمــد؟ اأر�ــــــس  الأي  دواد  ــر  ــظ ــان ف

ــة ــى حتـــت هــادي ــس ــ� ــات فــيــنــا واأم ــب ف
ي�سقيه اأن  اإال  الــ�ــســقــم  ــع  ــدف ي ال 
فارقه حيث  اإال  الــغــي  ي�ساحب  ال 

ــى حتـــت هــائــرة ــس ــ� ــات فــيــنــا واأم ــب ف
نــفــديــه اإالاأن  ــم  ــق ــس ــ� ال يـــدفـــع  ال 

تــرى ــا  م ــبــح  اأ�ــس ــــر  االأم اإن  اأدواد 
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فقال له دواد: على ر�شلك. فتمهل يف �شريه فقال له دواد:

وطلق  منزله،  اإىل  رده  ثم  حقًا.  ابني  واهلل  اأنت  له:  وقال  اإليه  فرجع 
امراأته. 

اأم �شبري فكانت تلومه على  اأنه كان متزوجًا من امراأة يقال لها  ورووا 
لومها  ي�شمع  يكن  فلم  واملحتاجني  لالأقربني  وبذله  املكرمات  يف  املال  اإنفاقه 
ف�شاءت بينه وبينها العالقات حتى هجرته ويف هذه الزوجة يقول من ق�شيدة 

له: 

ويقول فيها من ق�شيدة اأخرى:

اأبي دواد رمبا عقدت فيما  اأ�رسة  اأن  وقد روى الأ�شفهاين ما يدل على 
بينها جل�شات ملطارحة ال�شعر فمن ذلك ما رواه فقال:

بينا اأبو دواد وزوجته وابنته على ربوة واإياد اإذ ذاك بال�شواد، اإذ خرج 
ثور من اأجمة، فقال اأبو دواد:

ــوين ــك ــس ــ� ت ـــر  ـــب ح اأم  ـــت  ـــح ـــب ـــس اأ�
ــــوين دي ـــاء  ـــ�ـــس ق ــــن  ع واأزويــــــــــه  ل 
دوين املـــــــــال  ــــع  ــــاف ــــن ب ــــا  ــــن ــــه وت

واأرد واأحـــــــــــــم  ـــــــــرة  ح ـــــــس  �
مـــــــن خــــلــــفــــهــــا زمـــــــــع زوائـــــــــد
ـــــد ـــــواه ــــــــــــاء اأيـــــــديـــــــهـــــــم ن رب

ــــه ــــال حم ال  يــــــعــــــذر  واملـــــــــــــــرء 
ثـــمـــالـــه ـــــن  م اأروغ  ــــــر  ــــــده وال
ــــــه الــــكــــالــــه ــــــورث ـــــح ي ـــــس ـــــ� وال
ــــه املـــــقـــــالـــــه ــــي ــــف ــــك واحلـــــــــــــر ت
ــــــن بــــعــــ�ــــس املــــقــــالــــه ـــــن م ـــــاحل ف

ـــغـــرهـــا مــتــلــدد؟ جــــــــرداء لــيــ�ــس ب

ــوق ــق ح ـــهـــا  ذعـــذعـــت ثــــاثــــن  يف 
املـــا ـــد  ـــ�ـــس اأف ـــي  ـــن ـــاأن ب يل  ـــت  ـــم زع
ملــايل عـــبـــداً  اأكــــــون  اأن  اأمـــلـــت 

تــــوجـــــ اأذن  لـــــــه  وبـــــــــــدت 
ـــا ـــه وقــــــــــوائــــــــــم عــــــــــــوج ل
ـــ ــس ــ� ــل ـــد الـــــرقـــــبـــــاء ل ـــاع ـــق ـــم ك

ـــي ـــن ـــت ـــرم حـــــــاولـــــــت حـــــــن �
والـــــــدهـــــــر يـــلـــعـــب بـــالـــفـــتـــى
ــــه ــــب مــــال ــــكــــ�ــــس ــــــــــــــرء ي وامل
ـــــقـــــرع بـــالـــعـــ�ـــســـا والـــــعـــــبـــــد ي
والـــــ�ـــــســـــكـــــت خـــــــر لـــلـــفـــتـــى

ــبــلــدة ب اأقـــيـــم  اأن  ظــنــك  وبــــــاأي 
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ثم قال: اأنفذي يا اأم دواد، فقالت:

ثم قال: اأنفذ يا دواد، فقال:

ثم قال: اأنفذي يا دوادة. قالت وما اأقول مع من اأخطاأ. قالوا: ومن اأين 
اأخطاأناه؟ قالت: جعلتم له قرنًا واحداً، وله قرنان. قالوا: فقويل. قالت:

ال�شمع  �شادقة  وحرة:  اخلفي،  ال�شوت  اإىل  ت�شمع  توج�ض:   - )اللغة 
يف  الذي  ال�شعر  الزمع:  الطويل.  والوارد:  الأ�شود.  القرن  والأحم:  مرهفة. 
موؤخرة رجلي ال�شاة اأو الظبي، واحدته زمعة. الرقباء: الذين مي�شكون عيونهم 
الإنفاذ  يريد  القداح.  ي�رسبون  الذين  وال�رسباء:  القداح.  �شمات  وينظرون 
والتمر�ض  القول،  على  مترينًا  منه،  الأخرية  الكلمة  تغيري  مع  �شعره  هنا: حماكاة 

بالقوايف(.

لبذل مزيد من اجلهد  للقراء والباحثني  ال�شطور دعوة  فهل تكون هذه 
لتجلية تراثنا العظيم املجهول؟.

ــــق ــــــــــــــم مــــول ـــــــس حــــــــــرة واأح �
ـــق ـــل ــــا زمـــــــــــع مم ــــه ــــف ــــل ــــــــن خ م
ـــــــم بــــــاألــــــق ـــــــه ـــــــدي ـــــــــــــاء اأي رب

ـــــــــــــم مــــرهــــف �ـــــــس حـــــــــرة واأح
ـــــــــع مـــلـــفـــف ـــــــن خــــلــــفــــهــــا زم م
ـــف ـــق ـــل ـــــــم ت ـــــــه ـــــــدي ـــــــــــــاء اأي رب

ــــان ــــت ــــم ـــــس حـــــــرة واأحــــــــــم واأح �
ــــمــــان ــــهــــا زمــــــــــع ث ــــف ـــــــن خــــل م
دوان ـــــــم  ـــــــه ـــــــدي اأي ـــــــــــــاء  رب

تــــوجـــــ اأذن  لـــــــه  وبـــــــــــدت 
ـــا ـــه وقــــــــــوائــــــــــم عــــــــــــوج ل
ـــ ــس ــ� ــل ـــد الـــــرقـــــبـــــاء ل ـــاع ـــق ـــم ك

تــــوجـــــ اأذن  لـــــــه  وبـــــــــــدت 
ـــا ـــه وقــــــــــوائــــــــــم عــــــــــــوج ل
ـــ ــس ــ� ــل ـــد الـــــرقـــــبـــــاء ل ـــاع ـــق ـــم ك

تــــوجـــــ اأذن  لـــــــه  وبـــــــــــدت 
ـــا ـــه وقــــــــــوائــــــــــم عــــــــــــوج ل
ـــ ــس ــ� ــل ـــد الـــــرقـــــبـــــاء ل ـــاع ـــق ـــم ك
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التنا�ص النقدي

»�سدى املوازنة يف املثل ال�سائر«

عبداحلميد احل�سامي)*(

املقدمـــــة:
ميثل الرتاث البالغي والنقدي يف الثقافة العربية رافًدا من روافد الثقافة 
من  ال�سائر  املثل  ولعل   ، حلقاته  بني  انف�سال  ال  مرتاكم  جهد  وهو   ، العربية 
املوؤلفات التي اأثارت جداًل بني النقاد قدميًا ، ومل تنقطع العناية به يف هذا الزمان، 
فقد عظمت االإفادة منه وكرث النقل عنه ، واحتفى به الباحثون حفاوة منقطعة 
والبالغي  النقدي  التفكري  �سل�سة  يف  املهمة  احللقات  اإحدى  ميثل  الأنه  النظري؛ 
البيان  كتاب  مادتها  غزارة  يف  ت�سبه  كربى  مو�سوعة  ال�سائر  واملثل  العربي. 
بو�سوح  ، ومتتاز عنهما  للمربد  الكامل  والتبيني الأبي عثمان اجلاحظ وكتاب 
التن�سيق ووحدة املو�سوع. ومل يرتك �سيئًا  الرتتيب ، وجودة  املنهج ، وح�سن 

بفن البالغة اإال ذكره ، كما قال ابن خلكان)1(.

  - �سالم  زغلول  حممد  د.  يرى  كما   - ال�سائر  املثل  كتاب  �سغل  وقد 
»ميدان النقد العربي وا�ستحوذ على ن�سيب كبري من العناية بني االأدباء يف كل 

)*(  باحث مصري.
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ع�رص اإىل ع�رصنا احلديث ، وت�سنم مكانة ممتازة بني كتب االأدب عامة وكتب 
النقد والبالغة خا�سة«)2(.

ويف الوقت نف�سه فاإن كتاب املوازنة يعد من الكتب التي �سكلت نقلة 
النقدة  من  كثري  يقني  يف  ا�ستقر  »فقد  العربي  النقدي  التفكري  بنية  يف  نوعية 
املحدثني اأن كتاب املوازنة يعد وثبة علمية وفنية كربى يف تاريخ النقد االأدبي 

العربي...«)3(.

عدة  االأثري  البن  والثقافية  الفكرية  اخللفية  ت�سكيل  يف  اأ�سهمت  وقد 
عوامل اأهمها: قراءاته لكتب االأدب ومو�سوعاته ، يقول: »فلم اأترك يف حت�سيله 
�سبياًل اإال انتهجته ، وال غادرت يف اإدراكه بابًا اإال وجلته ، حتى ات�سح عندي 
باديه وخافيه،  وانك�سف يل اأقوال االأئمة امل�سهورين فيه ، كاأبي احل�سن علي بن 
عي�سى الرماين ، واأبي القا�سم احل�سن بن ب�رص االآمدي ، واأبي عثمان اجلاحظ، 
وقدامة بن جعفر واأبي هالل الع�سكري ، واأبي العالء حممد بن غامن ، واأبي حممد 
عبد اهلل بن �سنان اخلفاجي وغريهم ممن له كتاب ي�سار اإليه وقول تنعقد اخلنا�رص 

عليه«)4(.

و�سخ�سيته  وعلمه  براأيه  املعتد  بنف�سه  املعجب  وهو  ـ  االأثري  ابن  اأن  بيد 
ت�ستطعه  مل  مبا  واالآتي  واالأفطن  واالأذكى  االأعلم  نف�سه  يرى  الذي  وتفرده، 
االأوائل - كما ذكر د. علي جواد الطاهر)5( مع ذلك كله نراه يقف باإجالل 
قائاًل:  �سنان اخلفاجي  الف�ساحة«  البن  اأمام كتابي: »املوازنة« لالآمدي و»�رص 
»وقد األف النا�س فيه - اأي البيان - كتبًا وجلبوا ذهبًا ، وحطبوا حطبًا ، وما من 
تاأليف اإال وقد ت�سفحتِ �سينه ِو�سينه ، وعلمت غثه و�سمينه، فلم اأجد ما ينتفع 
به يف ذلك اإال كتاب املوازنة لالآمدي ، وكتاب �رص الف�ساحة للخفاجي،  غري اأن 

املوازنة اأجمع اأ�سواًل واأجدى حم�سواًل«)6(.

وال �سك يف اأن هذا  االإعجاب وتلك االإ�سادة  - التي مل تخل من غمز 
ٍ �سفيف ال�سيما من »�رص الف�ساحة«)7( - حينما تاأتي من �سخ�س مثل ابن االأثري 
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الذي طاملا اأدمن غمط اأقرانه و�سابقيه وازدراءهم بلغة ال تخلو من تقعر يف�سح 
عن ا�ستعالء منفوخ وتورم يف الذات ، فاإن ذلك مدعاة الإثارة كوامن ال�سوؤال 
عن �رص التاأثري الطاغي لذينك الكتابني ، الذين جعال ابن االأثري واقًعا  يف دائرة 
ا�ستقطابهما ومرغًما على تقدمي �سهادته بتفردهما ال�سيما كتاب املوازنة ، مع 
اأننا مل  جند اإ�سارة اأو ذكًرا لكتاب املوازنة يف كتاب املثل ال�سائر اإال ملاًما، مما حدا 
ا نقديًا  بنا اإىل حماولة تتبع �سدى »املوازنة« يف »املثل ال�سائر« بو�سف ذلك تنا�سً
ومكا�سفتها  النقدي  تراثنا  يف  النقدية  للموؤلفات  امل�ساءلة  باب  فتح  يف  ي�سهم 
الإدراك مدي التداخل يف ن�سو�سها ، حيث اإن التنا�س ال�سعري قد اأخذ حًظا 
من التناول والبحث وهو ما مل يتاأت للتنا�س النقدي على الرغم من وفرته بيد 
اأنه يتطلب جهوًدا مثابرة يف تلم�سه والتنقيب عنه ، للك�سف عن بنية التفكري 

النقدي العربي.

وقد تناولت الظاهرة املدرو�سة من خالل ا�ستق�ساء املوا�سع التي وردت 
ال�سائر »االأعالم« و»املوؤلفات« فكل مو�سع فيه ذكر  يف فهر�ست كتاب املثل 
الكتاب  قبل حمِقَقي  من  اأو  االأثري  ابن  ِقَبل  من  �سواء  »لالآمدي«  اأو  »للموازنة» 
رجعت اإليه ، وكانت هذه هي االآلية  االأوىل يف تتبع التنا�س الكائن بني املوازنة 
الكتابان  فيها  ي�سرتك  التي  املو�سوعات  قراءة  فهي  الثانية  اأما  ال�سائر،  واملثل 

ومالحظة التنا�س يف الفكرة اأو البناء الن�سي اأو طريقة املعاجلة للمو�سوع.

قراءة  ثم  بكامله  املوازنة  كتاب  قراءة  يقت�سي  كهذا  مو�سوًعا  اأن  كما  
املثل ال�سائر واملقارنة بينهما لبيان مالمح التنا�س يف املثل ال�سائر ، ولي�س ذلك 
فح�سب بل اإنه يقت�سي الوقوف على ما كتبه النقاد ال�سيما الذين توفرت كتبهم 

اأو بحوثهم على املثل ال�سائر ، اأو كانت دائرة يف فلكه.

وال ريب يف اأن هناك اإ�سارات نقدية تربز تاأثر النقاد باملثل ال�سائر ال �سيما 
اإىل  للموازنة حيث يحيل  التي ذكرها عبداهلل حمارب يف درا�سته  االإ�سارة  تلك 
ذكر ابن االأثري لالآمدي يف عدة موا�سع واأثنى عليه وعلى كتابه)8( بيد اأنه اكتفى 
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تلك  بتف�سيل  لتقوم  ، وتاأتي درا�ستنا  االأثري لالآمدي فح�سب  ابن  مبوا�سع ذكر 
املوا�سع التي ذكرها ابن االأثري وا�ستق�ساء املوا�سع التي مل يذكر فيها تاأثره به ، 

ف�ساًل عن البحث يف تاأثر ابن االأثري  مبنهج  االآمدي يف املوازنة.

النتائج  اإىل  للو�سول  املقارن  الو�سفي  املنهج  الدرا�سة  ا�ستخدمت  وقد  
املاأمولة، حتدوه غاية االإجابة عن �سوؤال حموري هو:

االأ�سئلة  من  عدد  عنه  ويتفرع  ؟  املوازنة  مع  ال�سائر  املثل  تنا�س  مالمح  ما   -
اأبرزها:

- هل جت�سد التنا�س يف املادة العلمية فقط؟  اأو اأنها طالت املادة واملنهج؟ وهل 
اقت�رصت على املوا�سع التي ذكرها ابن االأثري؟ اأو اأنها ت�سللت اإىل بنية الكتاب 

فربزت يف موا�سع عديدة ذكر بع�سها ، واأعر�س عن بع�س؟

ومتهيد  مقدمة  اإىل  البحث  تق�سيم  مت  ال�سوؤالني  هذين  عن  ولالإجابة 
ومبحثني.

اأواًل: التنا�ص من حيث  املحتوى:
من  عدد  يف  املحتوى  حيث   من  املوازنة  مع  ال�سائر  املثل  تنا�س  جتلى 

املو�سوعات التي تناولها ابن االأثري واأبرزها:

)1(  مو�ضوع املعاظلة:
يقول ابن االأثري: »املعاظلة هي مداخلة الكالم بع�سه يف بع�س وركوب 
بع�سه بع�سًا« وهذا ما ذكره قدامة بن جعفر وهو خطاأ اإذ لو كان ما ذهب اإليه 
�سوابًا لكانت حقيقتها هذه ، بل حقيقتها ما تقدم وهو الرتاكب من قولهم: 
تعاظلت اجلرادتان اإذا ركبت اإحداهما االأخرى ، وهذا املثال الذي مثل به قدامة 
ال تراكب يف األفاظه وال يف معانيه... »واأما غري قدامة فاإنه خالفه فيما ذهب اإليه 

اإال اأنه مل يق�سم املعاظلة اإىل لفظية ومعنوية«)9(.
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ويلحظ اأن ابن االأثري مل يذكر من هو »غري قدامة« الذي خالفه ، وال �سك 
اأنه االآمدي بدليل ن�س االآمدي يف املوازنة الذي يقول فيه: »فذكروا هذه  يف 
اجلمل ، ثم مثلوا لها اأمثلة تزيد ما قاله عمر ر�سي اهلل عنه و�سوًحا وبيانا اإال اأبو 
الفرج قدامة بن جعفر فاإنه ذكر ذلك يف كتابه املوؤلف يف نقد ال�سعر ومثل له 
اأمثلة ، فغلط يف اأمثلة املعاظلة غلًطا قبيًحا ، وقد ذكرت ذلك يف كتاب بينت فيه 

جميع ما وقفت عليه من �سهوه وغلطه«)10(.

ولعل هذا الكتاب هو املو�سوم بـ »تبيني غلط قدامة يف كتابه نقد ال�سعر« 
وقد اأ�سار حمقق املوازنة حممد حميي الدين عبد احلميد اإىل اأن لالآمدي ت�سانيف 
كثرية منها هذا الت�سنيف«)11(. واأ�سار اإليه د. عبداهلل حمارب �سمن اإ�سارته اإىل 

موؤلفات االآمدي)12(، كما اأ�سار اإىل ذلك املوؤلف نف�سه)13(.

وهكذا نرى اأن ابن االأثري - رمبا ا�ستنكف اأن يعرتف بالف�سل لالآمدي يف 
التقدم وال�سبق يف تناول اأغالط قدامة كونه مل يق�سم املعاظلة اإىل لفظية ومعنوية 
اأغالط قدامة يف هذا  بيانه  يثني على االآمدي يف  اأن  بابن االأثري  »وكان جديراً 

املو�سع«.

)2(  مو�ضوع اجلنا�ص:
يقول ابن االأثري: »وقد اأكرث اأبو متام من التجني�س يف �سعره فمنه ما اأغرب 

فيه فاأح�سن كالذي ذكرته ومنه ما اأتى به كريهًا م�ستثقاًل ، كقوله:

وكقوله:

وكقوله:

ـــــــًا قــ�ــضــفــا ـــاً واب ـــق ـــض مــــن املـــنـــيـــة ر�

خــلــده يف  عـــلـــيـــك  ــــًدا  ــــق ح خــــّلــــد 

فا�ضطلما ــرك  ــ� ال عــيــون  ــاالأ�ــضــريــن  ب

ر�ضقت قــد  والهيجاء  ــق  اأر�ــض ويــوم 

اإن الــثــكــل  ــك  ل خـــالـــًدا  م�ضغنًا  ــا  ي

وا�ضترت الــديــن  عــن  بــقــران  ــرت  ق
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ا�ستق�سائه بل قد  اإىل  املتكلف �سيء كثري ال حاجة  البارد  الغث  وله من 
اأوردنا منه قلياًل ي�ستدل به على اأمثاله«)14(.

اأما »االآمدي« فيتحدث عن اجلنا�س عند اأبي متام قائاًل:

»فاعتمده الطائي وجعله غر�سه ، وبنى اأكرث �سعره عليه ، فلو كان قلل 
منه واقت�رص على مثل قوله:

* يا ربع لو ربعوا على ابن هموم * 
واأ�سباه هذا من االألفاظ املتجان�سة امل�ستعذبة الالئقة باملعنى - لكان قد 

اأتى على الغر�س وتخل�س من الهجنة والعيب.

فاأما اأن يقول:

ان�ستار  فاإن  واأي�سًا   ، الغثاثة والقباحة  ال�رصك يف غاية  ان�ستار عيون  فاإنَّ 
العني لي�س مبوجب لال�سطالم.  وقوله... )اأورد اأمثلة اأخرى( )ثم عقب( »فهذا 

كله جتني�س يف غاية الب�ساعة ، والركاكة ، والهجانة..«)15(.

وال يخفى على املتاأمل يف قول ابن االأثري »وقد اأكرث اأبو متام من التجني�س 
يف �سعره... » مدى التاأثر بن�س االآمدي« فاعتمده الطائي وجعله غر�سًا..«.

وبعد اأن ذكر ابن االأثري االأمثلة قال: »وله من الغث البارد املتكلف �سيء 
كثري ال حاجة اإىل ا�ستق�سائه« وهذا يقابله قول االآمدي فهذا كله جتني�س يف غاية 
ال�سناعة والركاكة و الهجانة. وقد حاول ابن االأثري - من وجهة نظري - اأن 
يوهم القارئ يف اقت�ساره على اإيراد مثل واحد مما اأتى به االآمدي من ال�سواهد 

وهو:

* قرت بقران عن الدين وان�ضرت * 
يف  وهو  »ا�سترت«  »افتعل«  ب�سيغة  الفعل  اأورد  فقد  االإيهام  يف  وزيادة 

فا�ضُطلما ــرك  ــ� ال عــيــون  بــاالأ�ــضــريــن  وان�ضرت الــديــن  عــُن  اَن  ــرَّ ــَق ِب قــرت 
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املوازنة »ان�سرت« على �سيغة انفعل ، وال اأظنه اإال حماولة يف اإ�سفاء االإيهام ، بيد 
اأن الناظر املتفح�س ال يفوته اأن يدرك �سدى املوازنة يف املثل ال�سائر ، ومدى 
اإن  الق�سية ، بل  اإىل �سبق االآمدي يف هذه  ي�سري  اأن  االأثري منه دون  ابن  اقتبا�س 
املحقَقني اأي�سًا مل يدركا تاأثر ابن االأثري باالآمدي يف هذا املو�سع ، فلم ي�سريا اإليه 

كما اأ�سارا اإىل تاأثره باالآمدي يف موا�سع اأخرى . 

)3( مو�ضوع املطابقة:
يف  االأول  الق�سم  املعاين(  بني  )التنا�سب  باب  يف  االأثري  ابن  يقول   

املطابقة: 

م�ستقًا  اال�سم  كان  مطابقًا حيث  الكالم  من  النوع  هذا  �سمى  »فقدامة 
اآخر  ا�سمًا  للتجني�س  اأنه جعل  اإال  منا�سب وواقع يف موقعه  به وذلك  �سمي  مما 
وهو املطابقة ، وال باأ�س به اإال اأنه كان مثله بال�سدين كال�سواد والبيا�س ، واأما 
غريه من اأرباب هذه ال�سناعة فاإنهم �سموا هذا ال�رصب مطابقة لغري ا�ستقاق وال 
منا�سبة بينه وبني م�سمى، هذا الظاهر لنا من هذا القول اإال اأن يكونوا قد علموا 

لذلك منا�سبًة نعلمها نحن«)16(.

اأما االآمدي فيقول : »وهذا باب - اأعني املطابق - لقبه اأبو الفرج قدامُة 
�رصًبا  و�سمى  »املتكافئ«  ال�سعر:  نقد  يف  املوؤلَّف  كتابه  يف  الكاتب  جعفر  بن 
من املتجان�س املطابق ، وهو : اأن تاأتي بالكلمة مثل الكلمة �سواء يف تاأليفها ، 
واتفاق حروفها ويكون معناها خمتلفًا... وما علمت اأن اأحداً فعل هذا غري اأبي 
الفرج فاإنه واإن كان هذا اللقب ي�سح ملوافقته معنى امللقبات ، وكانت االألقاب 
غري حمظورة فاإين مل اأكن اأحب له اأن يخالف من تقدمه مثل اأبي العبا�س عبداهلل 
بن املعتز وغريه ممن تكلم يف هذه االأنواع واألف فيها ؛ اإذ قد �سبقوا اإىل التلقيب 

وكفوه املوؤونة«)17(. 

ويرى  الباحث اأن االآمدي قد اأ�سار اإىل اأن قدامة �سمى �رصًبا من املجان�س 
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الت�سمية حفاظًا  االآمدي على قدامة هذه  – وينعى  التام  اأي اجلنا�س  املطابق - 
على )اجلهاز امل�سطلحي( للعلوم العربية م�سلمًا باأن االألفاظ غري حمظورة ولكن 
راأيه  يقدم  ، واالآمدي  الوا�سحة  له داللته  لي�سبح  امل�سطلح  يحبذ احلفاظ على 
يف غري تعاٍل وي�سبغه ب�سبغة مو�سوعية وباأ�سلوب ينم عن توا�سعه وثقته بنف�سه 
ور�سوخ قدمه ، وكان حريًا بابن االأثري اأال يغمط االآمدي حقه يف �سبقه اإىل نقد 
قدامة يف هذا املو�سوع ، وقد اأ�سار حمققا املثل ال�سائر يف هام�س اجلزء الثالث اإىل 

�سبق االآمدي البن االأثري اإىل نقد قدامة يف ت�رصفه يف امل�سطلحات)18(.  

)4( مو�ضوع ال�رقات:
يقول ابن االأثري: »وال�سحيح اأن باب االبتداع للمعاين مفتوح اإىل يوم 
الأن  له..«.  نهاية  ال  مبا  قاذفة  وهي  اخلواطر  على  يحجر  الذي  ومن  القيامة 
اخلواطر تاأتي به من غري حاجة اإىل اتباع االآخر لالأول... واإمنا يطلق ا�سم ال�رصقة 

يف معنى اخل�سو�س كقول اأبي متام: 

ال تنكروا �رصبي له من دونه مثاًل �رصوًدا يف الندى والبا�س

فاهلل قد �رصب االأقل لنوره مثاًل من امل�سكاة والنربا�س

فهذا معنى خم�سو�س ابتدعه اأبو متام..«)19(. 

ويف املوازنة يقول االآمدي اإن: » ال�رصقة اإمنا هي يف البديع املخرتع الذي 
ُيخت�س به ال�ساعر ، ال يف املعاين امل�سرتكة بني النا�س التي هي جارية يف عاداتهم 
وم�ستعملة يف اأمثالهم وحماوراتهم ، مما ترتفع الظنة فيه عن الذي يورده اأن يقال: 

اإنه اأخذه من غريه«)20(.

فالن�سان يكادان يتطابقان من حيث النظرة اإىل حدود ال�رصقة  فهي لدى 
بت�سقيق  متيز  الذي  االأثري  ابن  عند  كذلك  وهي   ، املخرتعة  املعاين  يف  االآمدي 
معاين ال�رصقة وم�سطلحاتها ، بل اإن ابن االأثري ياأخذ ن�س االآمدي بحذافريه حني 



عبداحلميد احلسامي
20

10
ير 

نا
- ي

هـ 
14

31
م 

حر
 م

، 1
2 

ج
 م

، 3
0 

 ج
ر ،

ذو
ج

469

جـــــذور

يف  ال  ال�ساعر  به  يخت�س  الذي  املخرتع  البديع  يف  هو  اإمنا  ال�رصق  »اإن  يقول: 
اأمثالهم  التي هي جارية على عاداتهم امل�ستعملة يف  النا�س  املعاين امل�سرتكة بني 
وحماوراتهم«. وهذا الن�س قد اأورده ابن االأثري يف » اال�ستدراك » ولي�س يف املثل 

ال�سائر)21(.

)5( يف اآالت البيان:
واملنثور  املنظوم  من  الكالم  تاأليف  اأن �سناعة  »اعلم  االأثري:  ابن  يقول   
تفتقر اإىل اآالت كثرية .. ومالك ذلك الطبع فاإنه اإذا مل يكن ثمة طبع فاإنه ال تغني 
عنه تلك االآالت �سيئًا ومثال ذلك كمثل النار الكامنة يف الزناد نار ال تفيد تلك 

احلديدة؟؟ �سيئًا«)22(.

اإظهاره  وال   ، البيان  اإىل  اإخراجه  ميكن  ال  ما  »ويبقى  االآمدي:  ويقول 
، وطول  التجربة  ودائم   ، بالدربة  اإال  يعرف  ال  ما  علة  ، وهو  االحتجاج  اإىل 
ل اأهل احلذاقة بكل علٍم و�سناعة َمْن �سواهم ممن نق�ست  املالب�سة. وبهذا يف�سُ
جتربته وّقلت دربته بعد اأن يكون هناك طبٌع فيه تقبٌل لتلك ال�سناعة ، وامتزاج 

بها واإال فال«)23(.

ويرى د. حممد زغلول �سالم اأن ق�سية الطبع اأو املوهبة قد حتدث عنها  
ب�رص بن املعتمر وابن قتيبة واجلرجاين اأبو احل�سن واالآمدي)24(.

معجبًا  االأثري  ابن  كون  اإىل  نظراً  باالآمدي  الكبري  التاأثر  اأرجح  اأين  اإال 
اأن  واأجدى حم�سواًل« يف حني  اأ�سواًل  »اأجمع  اعتربه  الذي  وبكتابه  باالآمدي 
موؤلفات االآخرين ال تعدو اأن تكون »حطبًا مل يجد فيها ما ينتفع به« كما ذكر.

ولكن هذا يجعل املرء اأمام ت�ساوؤالت عدة منها: هل نعد هذا ال�سدى من 
باب »وقع احلافر على احلافر« كما ي�سميه ابن االأثري ؟

االأثري  ابن  اأن  من  اإليه  ذهب  ما  يف  الطاهر  جواد  على  مع  نذهب  اأو 
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يعتمد اأكرث ما يعتمد على حمفوظه وما اآل مه�سومًا لديه وجزءاً من نف�سه ، حتى 
اأ�سبحت اآراء االآخرين جزءاً من منظومته املعرفية وثقافته النقدية؟)25(. 

ما  تطبيق  يف  طريقته  على  �سابقيه  اأقوال  اإىل  عمد  قد  االأثري  ابن  اأن  اأو 
بحثها  »والفائدة يف  قال:  ال�رصقات حني  االأدب يف مو�سوع  �سداة  اإليه  وجه 
اأنك تعلم اأين ت�سع يدك يف اأخذ املعاين اإذ ال ي�ستغني االآخر عن اال�ستعارة عن 

االأول«؟)26(.

 – الطاهر  يقول د.  – كما  �سارقًا ، وهو  االأثري  ابن  نعد  اأن  وهل ميكن 
»الغني براأيه و�سخ�سيته عن ال�رصقة«؟)27(.

اأو حماكمة ابن  اإىل نتيجة ؟  الن�سو�س ن�سل  اأ�سئلة كثرية : لكن  حماورة 
االأثري – اإن جاز لنا التعبري – اإىل منهجه فهو يقول: »والذي عندي يف ال�رصقات 
اأنه متى اأورد االآخر �سيئًا من األفاظ االأول يف معنى من املعاين ولو لفظًة واحدة 

فاإن ذلك من اأدل الدليل على �رصقته«)28(. 

ومن خالل النماذج التي اأوردتها يف �سلب هذا املو�سوع ما يغني النظر 
االأثري  ابن  يذكر  ملاذا مل   : االآخر  اأمر؛ واالأمر  اإدراك.......؟؟؛ هذا  عن ف�سل 
ما  كثرياً  االأثري  ابن  باأن  بالقول  �سلمنا  واإذا  املوا�سع؟  تلك  يف  االآمدي  اأ�سبقية 
يعتمد على حمفوظه فلماذا جند ابن االأثري يتعقب االآمدي واخلفاجي يف م�ساألة 

دقيقة وجزئية �سغرية مثل ال�سورة يف بيت امرئ القي�س: 

بقوله: وما اأعلم كيف خفي عليه الفرق بني اال�ستعارة والت�سبيه امل�سمر 
االأداة ؟«)29(. 

قراءة  املوازنة  كتاب  قراأ  قد  االأثري  ابن  اإن  القول  اأ�ستطيع  فاإين  ولهذا 
فاح�سة »وت�سفح �سينه و�سينه« ولكننا نت�ساءل: ملاذا ا�ستنكف اأن يذكر االآمدي 

يف موا�سع اإفادته منه كما ذكره يف مو�سع تعقبه اإياه ؟ 

بكلكل« ونــــاء  ــــازاً  ــــج اأع واأردف  ــلــبــه ـــي بــ�ــض ـــط فـــقـــلـــت لــــه ملــــا مت
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اإنه باإمكاين القول يف غري تردد – واإن كان د. الطاهر يدعو اإىل الرتيث 
واأنه »البد من االنتظار فل�سنا اأمام �سخ�سية اعتيادية« - اأقول اإن ابن االأثري قد 
تاأثر باالآمدي بوعي واأخذ عنه فاأبرز ما اأبرز ، واأخفى ما اأخفى ، واإين اإذ اأوؤكد 
ذلك واأقرره فاإنه لي�س رغبًة يف النيل من مكانة ابن االأثري اأو قدحًا فيه ،  واإمنا 
هو تقرير حلقيقة مو�سوعية ، وبحيادية تامة - كما اأعتقد - ومع ذلك فاإن املثل 

ال�سائر يبقى ذا اأهمية كبرية ، وح�سور قوي يف املكتبة النقدية والبالغية.

ثانياً: اأ�ضداء املوازنة يف املثل ال�ضائر من حيث املنهج:
و�سح  االآمدي االأ�سا�س املنهجي الذي بنى عليه كتابه اإذ يقول : »واأنا 
اأبتدئ بذكر م�ساوئ هذين ال�ساعرين الأختم بذكر حما�سنهما ، واأذكر طرفًا من 
�رصقات اأبي متام ، واإحاالته ، وغلطه ، و�ساقط �سعره ، وم�ساوئ البحرتي يف 
اأخذ ما اأخذه من معاين اأبي متام ، وغري ذلك من غلطه يف بع�س معانيه . ثم اأوازن 
من �سعريهما بني ق�سيدة وق�سيدة اإذا اتفقتا يف الوزن والقافية واإعراب القافية ، 
ثم بني معنى ومعنى ؛ فاإن حما�سنهما تظهر يف ت�ساعيف ذلك وتنك�سف«)30(. 

واإذا نظرنا اإىل االأ�سا�س املنهجي الذي قام عليه تاأليف املثل ال�سائر جند ابن 
االأثري  يقول: »وقد قدمُت اأنَّ احلكم بني ال�ساعرين يف اتفاقهما يف املعنى اأبني 
من احلكم بينهما فيما اختلفا فيه ؛ الأنهما مع االتفاق يف املعنى يتبني قوالهما 
ويظهران ظهوراً يعلم ببديهة النظر ويت�سارع اإليه فهم من لي�س بثاقب الفهم ، 
اإىل كالم طويل يعز  فاإنه يحتاج من احلكم بينهما فيه  اأما اختالفهما يف املعنى 
فهمه وال يتفطن له اإال بع�س النا�س دون البع�س ، بل ال يتفطن له اإال الفذ الواحد 

من النا�س«)31(.

واإذا كان االآمدي قد حدد منهجًا ومل يلتزم به اأو مل ي�رص عليه يف نقده 
التطبيقي عندما اأخذ يوازن بني �سعر اأبي متام والبحرتي .. فاإن ابن االأثري ا�ستفاد 
من منهجه وحاول اأن يوظفه يف موازنتـه يف مو�سوع ال�سـرقات ، وقد اأ�سار 
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د. اأحمد مطلوب ملمحًا – ال م�رصحًا – بقوله يف اأثر منهج املوازنة يف منهج 
املثل ال�سائر مفتتحًا  مو�سوع »املوازنة «: »كان كتاب املوازنة لالآمدي اأروع 
كتاب نقدي يف القرن الرابع الهجري الأنه اأجمع اأ�سواًل، واأجدى حم�سواًل...« 
ثم قال: »وكان االآمدي قد وازن بني البحرتي واأبي متام وحدد منهجه يف مطلع 
منهجًا  املفا�سلة  يف  اأثبت  الدين  �سياء  وكان  عنه..  عدل  ثم  »املوازنة«  كتابه 
اأحكامًا جريئة وحلل بع�س الق�سائد ووازن  الأنه جدد قواعد املوازنة واأعطى 

بينها«)32(.

املحتوى  على  يقت�رص  مل  ال�سائر  املثل  يف  املوازنة  تاأثري  اأن  جند  وهكذا 
فح�سب بل تعداه اإىل منهج التناول مما يعزز القول باأن �سدى املوازنة يف املثل 

ال�سائر كان جليًا يف املنهج كما كان يف املحتوى.

اخلامتـــــة
من خالل ما �سبق جتلى ما ياأتي: 

- اأن الرتاث النقدي لي�س جزراً معزولة بع�سها عن بع�س ، بل هناك توا�سج بني 
ال�سابق والالحق ، وهناك تنا�س نقدي يقت�سي درا�سات متخ�س�سة للك�سف 
عن مظاهره ، وبذلك فاإن قراءة اجلهود النقدية ينبغي اأن تراعي ذلك التوا�سج 

لتتحقق لها الدقة  العلمية . 
- اأن ابن االأثري يف كتابه املثل ال�سائر قد تاأثر تاأثراً كبرياً بكتاب املوازنة لالآمدي 

واأن �سدى املوازنة يف املثل ال�سائر ال يخفى على ذي لب .
– اأن اأ�سداء املوازنة يف املثل ال�سائر قد جتلت يف املحتوى العلمي يف عدد من 

املو�سوعات اأبرزها : املعاظلة ، واجلنا�س واملطابقة وال�رصقة واآالت البيان.

كما جتلت يف املنهج حيث اأخذ ابن االأثري فكرة املوازنة وقام بتوظيفها 
يف تطبيقاته النقدية يف املثل ال�سائر .
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- اأن ابن االأثري قد  اأخذ  االأفكار ووظفها اأو اجتزاأ ن�سو�سًا فحورها اأو عمد 
اإىل منهج فا�ستفاد منه ، ولكنه وهو املعتد بنف�سه املزهو مبواهبه ي�ستنكف اأن 
يذكر ف�ساًل لالآخرين ، حتى يكون وحده هو االآتي مبا مل ت�ستطعه االأوائل ، 

اأو القمة التي ال تطاول .
اأ�سار اإىل �سبق االآمدي يف بع�س  املوا�سع لكنه عدل عن ذكر  اأن ابن االأثري   -
مكانته  من  ليقلل  كان  ما  ذلك  اإىل  اأ�سار  ولو   ، كثرية   موا�سع  يف  به  تاأثره 
العلمية واأهميته االأدبية بل اإن جتاهله لالآمدي وا�سٌح ... مع امتداحه لكتاب 

املوازنة وثنائه عليه يف مقدمة املثل ال�سائر .
- تو�سي الدرا�سة بتعقب مالمح التنا�س بني املثل ال�سائر وكتاب �رص الف�ساحة 
البن �سنان اخلفاجي كونه يعد الكتاب الثاين الذي امتدحه ابن االأثري واعرتف 

مبكانته .
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1983م ، �س26. 

)5(  منهج البحث يف املثل ال�سائر   د .على جواد الطاهر دار ال�سوؤون الثقافية العامة ، بغداد 1989م، 
�س: 77. وي�سري الطاهر يف غري مو�سع اإىل فخر ابن االأثري بنف�سه ومن ذلك قوله : ».. ومن 
اللهجة ، حاد املزاج ، ورمبا كان الذي يحمي من  الغالب االأعم �سديد  اأنه كان يف  املالحظ 
لهجته اإميانه ب�سحة ما هو عليه وخطاأ ما عليه االآخرون ، ولكن ال�سدة كانت من العنف بحيث 
هذا  وعزو  �سبب«  باأي  االآخرين  على  الرد  عن  يبحث  مغروًرا  متعالًيا  مدعًيا  �ساحبها  يبدو 
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االإعجاب اأو الفخر اإىل مزاجه اخلا�س ومكونات �سخ�سيته و�سفاته اخللقية .. »منهج البحث 
يف املثل ال�سائر«، �س 77.

)6(   املثل ال�سائر   ج 1، �س : 77.
)7(   يقول : »وكتاب �رص الف�ساحة واإن نبه فيه على نكت منرية فاإنه قد اأكرث مما قل به مقدار كتابه 
من ذكر االأ�سوات واحلروف والكالم على اللفظة املفردة و�سفاتها مما ال حاجة اإىل اأكرثه من 
الكالم يف موا�سع من هذا الكتاب اإن �ساء اهلل تعاىل على اأن الكتابني قد اأهمال من هذا العلم 

اأبواًبا و لرمبا ذكر يف بع�س املوا�سع ق�سوًرا وتركا لباًبا «. 
)8(   انظر : املوازنة بني �سعر اأبي متام والبحرتي الأبي القا�سم احل�سن بن ب�رص االآمدي ، درا�سة وحتقيق 
عبد اهلل حمارب،  3/1، ط1، مكتبة اخلاجني بالقاهرة ، �س 70-71. يقول : »اأما �سياء الدين 
ابن االأثري ت 637هـ ، فاإنه قد ذكر االآمدي يف كتابه املثل ال�سائر يف عدة موا�سع واأثنى عليه 
وعلى كتابه »املوازنة« وقال اإنه مل يجد ما ينتفع به يف علم البيان اإال كتاب املوازنة لالآمدي ، 
و�رص الف�ساحة لللخفاجي« غري اأن كتاب املوازنة اأجمع اأ�سواًل واجدى حم�سواًل ، وكان يرى 
االآمدي »اأثبت القوم قدًما يف فن الف�ساحة والبالغة وكتابه امل�سمى باملوازنة بني الطائيني ي�سهد 
له بذلك« وتتكرر اآراء االآمدي عند ابن االأثري وخا�سة يف اال�ستعارة ويوؤيده يف اأهمية الذوق 
والفطرة للنفاذ اإىل املعرفة، واأن طبائع النا�س يف تعلم العلوم تختلف كل بح�سب ما يوؤديه اإليه 
طبعه، وكذلك رد على قدامة بن جعفر يف تف�سريه ملعنى املعاظلة واملطابقة مبا هو يف االأ�سل 

من راأي االآمدي«.
)9(  املثل ال�سائر .ج 1، �س : 396 . 

)10(  املوازنة بني اأبي متام والبحرتي ،  ج1، حتقيق �سيد اأحمد �سقر ،ط4، دار املعارف ،، القاهرة، 
�س:294 .

)11(  املوازنة ، : حت . حممد يحي الدين عبد احلميد ، ط1،  1944 م �س : 9.
1990م �س:  ، ط1،  بالقاهرة  اخلاجني  مكتبة   ، عبداهلل حمارب   ، درا�سة وحتقيق   ، املوازنة    )12(

 .26

)13(  املوازنة ، �س : 261 .  
)14(  املثل ال�سائر ، ج1، �س �س -382 383  . 

)15(  املوازنة 1/ 284-286 حتقيق �سقر . 
)16(  املثل ال�سائر : ج 3:  �س : 172 .

)17(  املوازنة ) حتقيق �سقر ( 1/ 291-292. 
اإىل نقد قدامة يف ت�رصفه يف  172 . »وقد �سبق ابن االأثري  3 ،�س :   ال�سائر ، ج  انظر املثل    )18(
امل�سطلحات ، قال االآمدي : وهذا باب – اعني املطابقة – لقبه قدامة ) املتكافئ ( و�سمى �رصًبا 
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من املتجان�س ) املطابق ( وما علمت اأن اأحًدا فعل هذا غريه ... ومل اأكن اأحب له اأن يخالف 
من تقدمه مثل عبداهلل بن املعتز وغريه ممن تكلم يف هذه االأنواع واألف فيها« ) املوازنة بني اأبي 

متام والبحرتي 1/ 175( طبعة دار املعارف ..اأ.هـ(. 
)19(  املثل ال�سائر ج 3 /262.

)20(  املوازنة )حتقيق �سقر( 1/ 346.
)21(  انظر �سياء الدين ابن االأثري : �سرية ومنهج ، �س 174. 

)22(  املثل ال�سائر، ج1 ، �س : 55. 
)23(  املوازنة، حتقيق �سقر 1/ 411.  

)24(  ابن االأثري وجهوده النقدية ، حممد زغلول �سالم ، �س �س: 154-156.
)25(  منهج البحث يف املثل ال�سائر ، �س 37 . 

)26(  املثل ال�سائر ، ج 2 ، �س : 362. 
)27(  منهج البحث يف املثل ال�سائر ، �س : 37. 

)28(  املثل ال�سائر ،  ج2 ، �س : 265 . 
)29(  املثل ال�سائر ،  �س 115. 

)30(  املوازنة ) حتقيق �سقر ( 1/57. 
)31(  املثل ال�سائر ، ج3 ، �س : 329

)32(  ن�سو�س النظرية النقدية قي القرن الثالث والرابع ، جمع وتبويب جميل �سعيد وداوود �سلوم، 
دار ال�سوؤون الثقافية ، بغداد ، ط1، 1982م ، �س : 100 . 

*  *  *
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منهج متام ح�سان واحلركة الل�سانية يف املغرب

عبداهلل اجلهاد)*(

التوا�صل  و�صائل  من  الأهم  الو�صيلة  تعد  اجتماعية،  ظاهرة  اللغة  اإن 
و�صيلة  من  له  لبد  كان  التجمع،  اإىل  بطبعه  مياًل  الإن�صان  كان  وملا  الإن�صاين، 
يق�صي بها اأغرا�صه، فكانت اللغة الطبيعية منذ اخللق الإن�صاين ل�صيقة بالإن�صان، 
لت�صالها  اللغة  وظهرت  معقد،  ج�صم  هو  بل  ب�صيطة  مادة  لي�س  والإن�صان 
بالإن�صان جد معقدة والبحث يف دخائل الإن�صان هو بحث عنه من خالل �صلوكه 
اللغوي، ولهذا تعددت العلوم املرتبطة باللغة مثل: علم النف�س اللغوي، وعلم 
الجتماع اللغوي، والأنرثوبولوجيا، والل�صانيات، وقد تتقاطع هذه العلوم يف 
كثري من النقاط مهما حاول العلماء اأن يف�صلوا علمًا عن علم. ويعد الل�صانيون 
الل�صانيني  بني  العالقة  هذه  ترجع  وقد  باللغة.  عالقتهم  يف  الباحثني  اأقدم  من 
واللغة اإىل القرن ال�صابع قبل امليالد)1( اإذ ظهرت املدر�صة الهندية التي اتخذت 
ال�صن�صكريتية مادة لها، ويعد بانيني اأبدع نحوي عرفته املرحلة الهندية، وتعد 
املدر�صة اليونانية املرحلة الثانية يف الدر�س الل�صاين بعد الهنود، وكانت درا�صتهم 

درا�صة فل�صفية، ومن روادها يف النحو والفل�صفة اأر�صطو. 

و�صلنا  موؤلف  اأول  �صيبويه  كتاب  ويعد  العربي،  النحو  ظهور  مرحلة 

)*(  باحث مغربي.
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كل  عن  بعيداً  و�صفيًا  حتلياًل  العربية  اللغة  يحلل  كتاب  اأول  بحق  واأنه  كاماًل، 
معيارية، فهو يدر�س الظواهر الل�صانية، ويحللها مربزاً فيها ما يرقى اإىل الدرجة 
بني  يف�صل  حتليله  يف  يكن  ومل  القبح،  درجة  اإىل  ي�صفل  وما  العليا،  النحوية 
باملقام،  عالقة  اأو  بالرتكيب  عالقة  املعنى  لهذا  اأكان  �صواء  واملعنى  الإعراب 
هناك  واأن  املحال.  امل�صتقيم  يعد يف درجة  املعنى  مع  يتناق�س  الذي  والرتكيب 
العربي: �صيبويه يف »كتابه«  للنحو  اأن ي�صطر م�صاراً  يريد  اأ�صا�صًا ملن  منعطفات 
القرطبي يف  وابن جني يف: »خ�صائ�صه« واجلرجاين يف »دلئله« وابن م�صاء 
»رده على النحاة« وابن ه�صام يف »مغنيه« وجل املوؤلفات النحوية التي اطلعنا 
عليها ما هي اإل تف�صري اأو تلخي�س اأو تعقيب، ول نق�صد اأن هذه املوؤلفات خالية 
من الجتهاد، واإل مل يكن يهتم بها يف الثقافة العربية الإ�صالمية، واإمنا انحرفت 
املعياري. ولقد خل�س ابن خلدون  املنهج  اإىل  الو�صفي  كثرياً عن منهج �صيبويه 
تاريخ التاأليف النحوي منذ �صيبويه اإىل األفيتي ابن معط وابن مالك)2(وانتقلت 
األفية ابن مالك اإىل �صارح لها �رشحًا م�صتفي�صًا اأو  الدرا�صات النحوية بعد نظم 
�رشحًا وجيزاً، وتنو�صي كتاب �صيبويه ومنهجه، ومل يعد النحاة يرجعون اإليه اإل 
لتاأكيد فكرة اأو نقدها اأو ال�صتعانة مب�صاهد من �صواهد �صيبويه، فبداأت الدرا�صة 
النحوية اجلادة املتجددة تتقهقر، وخمل ذكر النحو اإىل اأن ظهر الع�رش احلديث، 
اآخر مع  لبا�صًا  اإلبا�صه  اأو  اأو جتديده  اإحيائه  اإىل  فاأخذت حماولت عديدة ت�صعى 

احلفاظ على جوهره اأو تقدمي بديل عنه.

والتجديد  الإحياء  حركة  اإىل  ال�صباقني  هم  امل�رشيون  الباحثون  وكان 
ونخ�س بالذكر منهم اإبراهيم م�صطفى يف موؤلفه »اإحياء النحو«.

ولعل ال�صيحة التي اأطلقها »برج�صرتا�رش« يف اجلامعة امل�رشية حني يقول: 
وا�صحة  اأولهما  فائدتان  له  التاريخية  وجهة  من  العربي  الل�صان  اإىل  »والنظر 
اإىل معرفة طرائق علم  التو�صل  العربية والأخرى هي  اللغة  اإكمال معرفة  وهي 
اللغة الغربي على العموم باأ�صهل وجه، وذلك اأن علم اللغة الغربي له طرقات 
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ال�صوؤال والربهان بعيدة عن تعليم اللغات العادي يف املدرا�صي)3(وجدت هذه 
ال�صيحة مرتعًا خ�صبًا يف م�رش تثمر فيه حماولت الإحياء والتجديد واإعطاء البديل 
لأن كثرياً من الل�صانيني العرب وجدوا النحو قد و�صل اإىل درجة من العقم مل 
يعد �صاحلًا يف كثري من الأحوال، فولوا فكرهم جتاه الغرب ي�صتلهمونه نظريات 
ل�صانية علمية معا�رشة ميكن اأن تكون اآلة دقيقة لو�صف اللغة العربية، بدياًل عن 

النحو العربي القدمي )املعياري(.

والل�صانيات يف الغرب لي�صت مدر�صة واحدة بل هناك مدار�س عديدة، 
النحاة  توجه  ولهذا  به،  خا�صة  مدر�صة  ميثل  ل�صاين  كل  اإن  نقول:  نبالغ  مل  اإن 
اللغة  توظيفها يف درا�صة  نظرياتهم حماولني  يتبنون  الل�صانيني  اإىل هوؤلء  العرب 
العربية فمن تابع لـ »فريث« ومن تابع لـ »كو�صتاف كيوم« ومن تابع لـ »موري�س 
اإن  التبعية  هذه  يف  �رشراً  نرى  ل  ونحن  »ت�صوم�صكي«  لـ  تابع  ومن  كرو�س« 
هذه  كانت  اإذا  اأما  العربية،  اللغة  يف  الل�صاين  البحث  تطوير  اإىل  ت�صعى  كانت 
التبعية من اأجل التبعية اأو �صعيًا وراء ال�صهرة اأو انبهاراً باملو�صة ف�صينطفئ نورها 

ل حمالة بعد ا�صتعاله.

واإن الل�صانيات على اختالف مدار�صها تتفرع عن اأ�ص�س نظرية واحدة 
اأر�صى دعائمها دو �صو�صور.

ومتحي�صًا،  در�صًا  العربية  العلوم  اأتقنوا  الذين  امل�رشيني  الباحثني  ومن 
الفذ  الأ�صتاذ  بينهما  املزاوجة  حماولني  املعا�رش  الل�صاين  الدر�س  من  ومتحوا 
يف  كلها  ت�صب  عدة  مبوؤلفات  العربية  املكتبة  اأغنى  الذي  ح�صان  متام  الدكتور 
الغربية  بالثقافة  الباحث  يقتنع هذا  العربي، ومل  اللغوي  الدر�س  حماولة حتديث 
املعا�رشة لأنها غربية، واإمنا كان يرى اأن هذه العلوم اإن�صانية، فاإذا نبتت يف بيئة ما 
فعلى كل اإن�صان يف ال�رشق اأو يف الغرب، يف ال�صمال اأو يف اجلنوب اأن ي�صهم يف 
�صقيها ورعايتها لأنها ملك للجميع يقول »الثقافة املعا�رشة التي بداأت ذات يوم 
يف اأوروبا ثم انتهى بها الأمر اإىل اأن تكون عاملية وملكًا ل�صعوب الأر�س جميعًا 



منهج متام حسان واحلركة اللسانية في املغرب

20
10

ير 
نا

- ي
هـ 

14
31

م 
حر

 م
، 1

2 
ج

 م
، 3

0 
 ج

ر ،
ذو

ج

480

جـــــذور

ل ي�صتقل لها �صعب دون �صعب فدورها هذا �صبيه بدور الثقافة الهلينية، بداأت 
باليونان وانتهت با�صرتاك �صعوب امل�رشق جميعًا يف بناء �رشحها«)4(.

املنهج  يعد  اإجنلرتا  يف  الوظيفي  الو�صفي  املنهج  اأن  ح�صان  متام  ويرى 
املو�صوعي املف�صل وهو جوهر الدرا�صات اللغوية املعا�رشة)5( ول ينفي الباحث 
نف�صه اأن مالمح هذا املنهج كانت معروفة عند قدماء الهنود يف درا�صتهم للغة 

ال�صن�صكريتية)6(.

وعند بع�س النحاة العرب مثل �صيبويه يف الكتاب، واجلرجاين يف اأ�رشار 
البالغة ودلئل الإعجاز)7(.

ولكي يقدم متام ح�صان بدياًل للنحو العربي يف و�صف اللغة العربية كان 
متعددة  نقدية  موؤلفاته مظاهر  ثنايا  فتناول يف  النحو،  لهذا  نقده  يعلل  اأن  عليه 
�صواء تعلق الأمر باملدونة اللغوية )ال�صماع( اأو القيا�س اأو العلة، منطلقًا من هذا 
النقد من املنهج الو�صفي الذي يرف�س تعليل وتف�صري الظواهر اللغوية لأن التعليل 
يف نظره يوؤدي بنا اإىل بعد »الغاية« واأن املعروف يف نظر متام ح�صان »من كل 
منهج علمي من مناهج البحث يف الوقت احلا�رش اأنه يعنى اأوًل واآخراً بالإجابة 
اإىل  النوع من الإجابة  فاإذا تعدى هذا  اأو تلك،  عن »كيف« تتم هذه الظاهرة 
حماولة الإجابة عن »ملاذا« تتم هذه الظاهرة اأو تلك، مل يعد هذا منهجًا علميًا، 
بل ل مفر من و�صفه باحلد�س والتخمني، وتف�صري الإرادة والبحث عن احلكمة 

الإلهية يف وجود هذه الظاهرة)8(.

ولكن هذه املالحظة التي تعد مركزية يف املنهج العلمي، انتقدها ل�صانيون 
املنهج  بوؤرة يف  يعد  التف�صري  اأن  ترى  اأخرى  ل�صانية  مناهج  انطلقوا من  مغاربة 
العلمي ل �صبيل اإىل التخلي عنه. ولقد ثار متام ح�صان ثورة عارمة على العامل 

لأنه يف نظره مرتبط باملنطق، والنحاة العرب خمتلفون يف العامل.
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1 - اإما اأن يكون لفظًا اأو معنى.

2 - واإما اأنه املتكلم وهو راأي ابن جني وابن م�صاء القرطبي.

3 - اأو هو اهلل �صبحانه وتعاىل وهو راأي اأهل احلق.

ويخل�س يف النهاية اأن لي�س هناك عامل، واإمنا اللغة منظمة من الأجهزة 
»وكل جهاز منها متكامل مع الأجهزة الأخرى ويتكون من عدد من الطرق 

الرتكيبية ال�رشفية املرتبطة باملعاين اللغوية«)9(.

حذو  ومبناها«  معناها  العربية  »اللغة  موؤلفه  يف  ح�صان  متام  حذا  وقد 
الل�صانيات الوظيفية يف التق�صيم اإىل م�صتويات:

1 - النظام ال�صوتي.
2 - النظام ال�رشيف.

3 - النظام النحوي.
4 - الظواهر ال�صياقية.

5 - املعجم.

6 - الدللة.

وهذا  الدللة  عليه  تقوم  الذي  املركزي  النظام  النحوي  النظام  ويعد 
النظام م�صتوى من التعليق عند عبدالقاهر اجلرجاين اإذ هو »اأذكى حماولة لتف�صري 

العالقات ال�صياقية يف تاريح الرتاث العربي«)10(.

وهو اأح�صن بديل عن العوامل التي حتدث عنها النحاة العرب »ويجزئ 
املعنوية،  والقرائن  اللفظية  القرائن  القرائن،  من  نوعني  اإىل  التعليق  ح�صان  متام 
اأن  فعليه  الن�س)11(  فهم  هي  الن�س  يف  الناظر  اإليها  ي�صعى  التي  الغاية  اأن  ومبا 
اأما  الهدف،  هذا  اإىل  الو�صول  من  لغوية متكنه  لغوية وغري  و�صائل  يبحث عن 
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الو�صائل اللغوية فهي القرائن املقالية )لفظية ومعنوية( واأما الو�صائل غري اللغوية 
فهي القرائن )احلالية( املقام.

من  لبد  بل  واحدة  بقرينة  الكتفاء  ميكن  ل  اللغوي  التحليل  ولإرادة 
البحث عن جمموعة من القرائن تت�صافر مع بع�صها للو�صول اإىل الدللة النحوية 

اأو الدللة الجتماعية.

ولقد حتدث متام ح�صان عن النظام النحوي الذي يعتمده يف مقال له: 
»تعليم النحو بني النظرية والتطبيق«)12(.

- النحو نظام من القرائن التي تعرب عنها مبان ماأخوذة من ال�رشف.
- القرائن اإما معنوية واإما لفظية.

- القرائن املعنوية هي العالقات ال�صياقية. - القرائن ل تعمل اإل مت�صافرة فال 
ميكن لواحدة اأن تنتقل باأداء املعنى.

- النظام اإحدى القرائن اللفظية وهو ينق�صم اإىل )التالزم والتنايف والتوارد(.
- القول بت�صافر القرائن يغني عن القول بالعامل.

- القول بالرتخي�س يف�رش ال�صاذ والقليل والنادر والقراءات ال�صاذة. 

والقرائن املعنوية هي:

1 - الإ�صناد.

2 - التخ�صي�س ويتفرع اإىل:

التعددية: املفعول به.
الغائية: املفعول لأجله وامل�صارع بعد الالم وكي.

املعية: املفعول معه وامل�صارع بعد الواو.
الظرفية: املفعول فيه.

التحديد والتوكيد: املفعول املطلق.
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املالب�صة: احلال.
- التف�صري: التمييز.

الإخراج: ال�صتثناء.
املخالفة: الخت�صا�س.

3 - الن�صبة: معاين احلروف.

4 - التبعية )النعت والعطف والتوكيد والبدل(.

اأما القرائن اللفظية فهي:
1 - العالمة الإعرابية.

2 - الرتبة.
3 - ال�صيغة.
4 - املطابقة.

5 - الربط.
6 - الُن�صام.
7 - الأداة.
8 - النغمة.

ورغم عدم التزام الباحث بطرائق املنهج الو�صفي التزامًا دقيقًا فاإنه قدم 
عماًل جباراً للنحو العربي، ينم عن كفاءة علمية عالية، ومتثل كبري لنظرية النحو 
العربي وال�صتعانة بعلوم الغرب يف تقدمي هذا العمل املفيد، وبعد مرور �صنوات 
على تاأليفه الكتاب »اللغة العربية معناها ومبناها« يو�صح منهجه قائاًل: ووقفت 
يف هذا الكتاب الذي اأراه جهداً متوا�صعًا اإىل ا�صتنباط منهج النحو العربي يحمل 
اآثار املذهب البنيوي ولكنه ل يلتزم به التزامًا مطلقًا فلم اعتمد يف تفكريي يف 
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اإل على اجتهاد خا�س يف �صوء تكويني ال�صخ�صي يف ظل  مادة هذا الكتاب 
اأفكار النحاة العرب وما تعلمته من الدرا�صات احلديثة«)13(.

ولكن هذا املنهج الذي اتبعه متام ح�صان يعد منهجًا جديداً فال هو يلتزم 
التزامًا كليًا بطرائق الغرب، ول هو يلتزم مبا قاله النحاة العرب، وهذا املنهج هو 
�صمي بالقراءة  اأن يتوجه توجهًا جديداً  الباحثني املغاربة)14(  اأتاح لأحد  الذي 

اجلديدة للرتاث.

ثالثة  اإىل  املعا�رش  الل�صاين  بالدر�س  امل�صتغلني  الباحث  هذا  ق�صم  ولقد 
فرق:

1 - فريق وىل وجهه جتاه الغرب فاأخذ نظرياته ليطبقها على اللغة العربية.

ع�رش  يف  منها  و�صع  ما  وخا�صة  العربي  النحو  قواعد  يرتل  ا�صتمر  فريق   -  2
اجلمود غري مبال مبا يكتب يف ميدان الدر�س اللغوي احلديث.

3 - فريق يعمل على اإيجاد نظريات ومناذج لغوية �صاحلة لو�صف اللغة العربية 
الل�صانية  بالدرا�صات  وترميمها  القدمية  العربية  النظريات  من  انطالقًا 

احلديثة)15(.

اإىل  اأقرب  لأنها  الثالث  الفريق  حماولة  املغربي  الباحث  هذا  تبنى  ولقد 
ال�صواب يف نظره ولأنها تنطلق من نظريات لغوية و�صعت ح�صب خ�صائ�س 
ن�صق لغوي، ولقد كتب هذا الباحث اأطروحته لنيل دكتوراه الدولة يف مو�صوع 
»تاأمالت يف نظرية املعنى يف التفكري اللغوي القدمي« متخذاً من قراءة الرتاث 
اأ�صا�صًا منهجيًا وركز اأعماله يف قراءة نظرية النظم لعبدالقاهر اجلرجاين م�صتلهمًا 
اأفكاره من توجه الأ�صتاذ متام ح�صان يف درا�صته للغة العربية ولهذا يقول اأحمد 
املتوكل عن نظرية النظم عند اجلرجاين »فقد اكتفى جلهم )الدار�صني( بانتقاء 
راأي اأو راأيني من كتاب اجلرجاين ليورده ق�صد ال�صت�صهاد يف باب اأبواب موؤلفه 
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فال جند حتى الآن ح�صب ما اطلعنا عليه كتابًا يف اللغويات يدر�س فكرة النظم 
كاملة، با�صتثناء ما قام به يف هذا الجتاه الأ�صتاذ الدكتور متام ح�صان)16(.

واأحمد املتوكل واإن اأعجب بهذا املنهج يف مراحله الأوىل فاإنه مل يظل 
وفيًا له وانتقل اإىل الفريق الأول الذي وىل وجهه �صطر الغرب، فاعتمد نظرية 
ل�صانية غربية وهي نظرية النحو الوظيفي التي و�صع منهجه واإجراءاتها العلمية 
»�صيمون ديك« ومازال هذا الباحث اإىل كتابة هذه ال�صطور يعمق النظر الوظيفي 

مطبقًا اإياه على اللغة العربية.

فاإذا كان هذا الفريق من املغاربة الذي ميثله الأ�صتاذ اأحمد املتوكل املعجب 
باملنهج القرائي عند متام ح�صان، فاإن باحثني مغاربة مل ي�صت�صيغوا منهج متام ل 
الو�صفي ول القرائي لأنهم انطلقوا من مناهج غربية اأخرى مل يكن لتمام ح�صان 
بد اإل اأن يعرف هذه املناهج الغربية لريد عليها وي�صاهم فيها بالو�صف والتف�صري 

واملقارنة مع النحو العربي.

ق�صد  املغرب  اإىل  ال�صبعينيات  بداية  متام ح�صان يف  الأ�صتاذ  توجه  ولقد 
التدري�س يف اجلامعات املغربية، لكنه �صادف وهو يدر�س كتابه »اللغة العربية 
يقتنع  مل  اأو  عليه،  يطلع  مل  جديداً  اآخر  اجتاهًا  املغرب  يف  اأن  ومبناها«  معناها 
النظرية  اأ�ص�صه  و�صع  الذي  التحويلي  التوليدي  النحو  هو  الجتاه  هذا  بعد،  به 
اأ�ص�صه  نقل  والذي  الأمريكية،  املتحدة  الوليات  من  ت�صوم�صكي  واملنهجية 
املنهجية من الغرب اإىل املغرب الأق�صى الأ�صتاذ عبدالقاهر الفا�صي الفهري، اإذ 
كان هو منهجه املتبنى يف اأطروحته لدكتوراه الدولة يف مو�صوع »الل�صانيات 
�صورة وتاأويل« والذي �صيغ باللغة العربية يف كتابه »الل�صانيات واللغة العربية« 

ولقد ظهر هذا املنهج على اأنقا�س املنهج الو�صفي.

اأن عملية  ويرى  اآخر،  علميًا  منهجًا  يوظف  التحويلي  اللغوي  فالجتاه 
جمع املادة وت�صنيفها عمل لي�س ذا قيمة علمية، والهتمام املنهجي الغالب على 
الل�صانيات الأمريكية ال�صالفة يقوم على التعريف الدقيق للمفهوم كـ )الفونيم( 
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و)املورفيم( واملكونات املبا�رشة، ويبدو النحو يف هذا الجتاه عبارة عن لئحة 
من العنا�رش والل�صانيات عبارة عن علم ت�صنيفي)17( وبنقد �صوم�صكي لأ�ص�س 
النظرية التوزيعية املعتمدة على علم النف�س ال�صلوكي، فاإنه يريد اأن يرد العتبار 
لعلم النف�س ال�صعوري ويطرح جمدداً م�صكلة العالقة بني اللغة والفكر ويبحث 
جنم  فعلية  ثورة  »فقاد  وال�صيكولوجيا  الل�صانيات  بني  توحد  التي  العالقة  عن 
اأفرز جمموعة من الإ�صكالت يجب  عنها بروز منوذج جديد للتفكري يف اللغة 
للمتكلمني  الذهني  الداخلي  باجلانب  الهتمام  اللغوي و�صمنها  بها  يعتني  اأن 

عو�س الهتمام ب�صلوكهم الفعلي«)18(.

وميكن اأن نلخ�س النقد املوجه اإىل الجتاه الو�صفي فيما يلي:
1 - اهتم الو�صفيون باملادة اللغوية املجمعة، ومل يهتموا بالقدرة الهائلة للفرد 
على اإنتاج جمموعة من العبارات اللغوية التي مل ي�صمعها من قبل اأو مبعنى 

اآخر اهتموا باملا�صي دون اهتمامهم باحلا�رش وامل�صتقبل.
2 - لي�س لهم حل للم�صكالت امللب�صة.

3 - ل يف�رشون العالقة القائمة بني الإ�صناد للفاعل الإ�صناد لغري الفاعل.
4 - ل يف�رشون العالقة القائمة بني اجلمل الب�صيطة واجلمل املركبة.

5 - ل يهتمون بوظائف مكونات اجلملة)19(.

ولقد ا�صتمع متام ح�صان اإىل احلوار الدائر يف اجلامعة املغربية بني اأن�صار 
يف  دلوه  الباحث  هذا  فاأدىل  التحويلي،  التوليدي  والجتاه  الو�صفي  الجتاه 
امليدان م�صاركًا يف ندوة ل�صانية اأقيمت �صنة 1976م  مبقال عنوانه »النحو العربي 
يف  ولكن،  املعا�رشة،  التحليل  مناهج  فيه  ير�صد  اأن  حاول  التحليل«  ومناهج 
الواقع، كان العر�س خم�ص�صًا للنحو التوليدي التحويلي والنحو العربي، يقول 
لنف�صها  ترت�صي  اأخذت  احلا�رش  وقتنا  ذاتها يف  الطرق  »فاإن هذه  متام ح�صان: 
اجلدلية،  املادية  ثوب  التاريخي  املنهج  لب�س  فرمبا  حمددة،  فل�صفية  اختيارات 
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ورمبا مال املقارن اإىل املرا�صية، الأمبريية، ومال الو�صفي اإىل البنيوية، وقد راأينا 
التحويليني اأخرياً ي�صفون طريقتهم بالعقالنية«)20( ومما يبدو على اأن متام ح�صان 
اأعر�س  اأن  يطلع لأول مرة على ما كتبه �صوم�صكي قوله »و�صاأحاول فيما يلي 
فهمي لطريقة �صوم�صكي املعقدة، وقد ل يكون هذا الفهم بال�رشورة معرباً عن 

الذي يق�صده �صوم�صكي نف�صه«)21(.

وال�صتعمال  ال�صيقية  عن  فتحدث  فهمها  كما  �صوم�صكي  اآراء  وعر�س 
الو�صفية والكفاية  العميقة والكفاية  والبنية  ال�صطحية  والبنية  التحويل  وقواعد 
التو�صيحية.. وعندما و�صل اإىل النحو العربي وجد فيه من الأ�صول ما يقرتب 

من النحو التوليدي التحويلي:
من  اأ�صبق  كان  الثابتة  الأ�صول  فكرة  قرروا  حني  العرب  النحاة  اإن   -  1

�صوم�صكي.
الأفكار  من  ذلك  اإىل غري  العربية،  اللغة  غريبة عن  تعد  ل  التفريع  قواعد   - 2

املطروحة يف املقال. ويختم عر�صه بنقد لنحو �صوم�صكي قائاًل:
1 - اإن الطريقة التي يتم بها ا�صتخراج البنية العميقة طريقة تعتمد ا�صتعمال رموز 

املنطق الريا�صي ول تعتمد العنا�رش اللغوية.
له الأمر حتى الآن فهو مغامرة ماتزال يف  اإن منهج �صوم�صكي ملا ي�صتقر   - 2

اإطار التجربة.
3 - الذين اتبعوا منهج �صوم�صكي يف تعليم النحو ل يجرون الطريقة اإل على 

طريقة النحو العربي من بنية �صطحية اإىل بنية �صطحية اأخرى.
هذا  لقواعد  �صياغة جديدة  تتطلب  العربية  اللغة  الإعراب يف  اإن ظاهرة   -  4

املنهج حتى ميكنها اأن ت�صتوعبها.

وعندما انتهى ح�صان من عر�صه بانتقاده لنحو �صوم�صكي فاإنه ينتقد اأتباعه 
من الباحثني املغاربة وخ�صو�صًا الأ�صتاذ عبدالقادر الفا�صي الفهري الذي دافع 
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ويدافع عن هذا النحو دفاعًا قويًا، نرى هذا الباحث يقول اأثناء مناق�صة العر�س: 
»كنت اأظن اأن الأ�صتاذ متام �صينتهي اإىل موقف اإيجابي من النحو التوليدي نظراً 
جلميع العنا�رش التي قدمها يف عر�صه خ�صو�صًا ما يوجد من ثروة �صواء يف النحو 

العربي اأو يف البالغة العربية لبناء منوذج يتم�صى مع النظرية التوليدية«)22(.

فاأ�صلها »قول« وهي  العرب  النحاة  بـ »قال« عند  وي�صتدل على ذلك 
بـ  الأيام  من  يوم  يف  تكلم  العربي  اإن  العرب  النحاة  يقل  ومل  مفرت�صة،  �صيغة 
»قول« وكلهم وجدوا الواو يف »يقول« و»اأقوال« و»اأقاويل« و»قولة« فاألف 
»قال اأ�صلها افرتا�صًا« »واو« ومل يقولوا هذا الأمر يف »مال« لأن »الياء« هي 
التي تظهر يف »ميل« و»مييل«... ولو كان النحاة و�صفيني اأو ظاهريني بتمييز 
متام ح�صان جلعلوا »قال« و»مال« يف منزلة واحدة لأنهما يظهران على ال�صطح 

ب�صيغة واحدة)23(.

وعبدالقادر  ح�صان  متام  بني  الدائر  احلوار  لهذا  فقط  واحد  مثال  هذا 
الفا�صي الفهري يف الندوة.

على  يقوم  اأن  يجب  العلمي  املنهج  اأن  يرى  ح�صان  متام  اأن  تقدم  وقد 
ال�صوؤال »كيف« ل على »مل« لأن »مل« تذهب بالباحث اإىل الغاية، والغاية يف 
التوليدي  املنهج  يتبنى  الذي  الفهري  الفا�صي  ولكن  و»تخمني«  »ظن«  نظره 
القائم على التف�صري يرف�س الوقوف عند الكتابة املالحظية والو�صفية ليتجاوزهما 
اإىل الكفاية التف�صريية، يقول الفا�صي الفهري: ول يدلنا متام ح�صان على مرجع 
يف املو�صوع ن�صرت�صد به لأنه �صيء »معروف« كما يقول وطبعًا نحن ل نعرف 
اإىل م�صتوى  اأن ترقى  العلمية يجب  النظرية  اأن  هذا بل نعرف عك�صه ونعرف 
يف  تبحث  بل  الأحوال  جميع  يف  اخلارجية  باملالحظة  تكتفي  ول  تف�صريي 
اأخرى  ندوة  الفهري يف  الفا�صي  وقد �رشح  الكيف«)24(  وراء  وفيما  الكيف 
اأن الذين يعدون اأنف�صهم و�صفيني وانتقدوا النحو العربي انتقاداً �صديداً عجزوا 
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غري  اأو  امل�رشوعة  للتعميمات  بديل  وتقدمي  التقليدية  الأطروحات  دح�س  عن 
امل�رشوعة التي جندها عند القدماء)25(.

لتاأ�صي�س  العربي  النحو  ال�صتفادة من  ال�صديد ملن يحاول  انتقاده  ورغم 
موؤلفاته  يف  وجند  نف�صها،  الطريقة  اتبع  نف�صه  هو  فاإنه  معا�رش  ل�صاين  نظر 
ومقالته �صواهد من �صيبويه وابن ال�رشاج وابن يعي�س و�رشح كافية ابن احلاجب 
العربية  الثقافية  الهوية  يف  عن�رش  العربي  النحو  اأن  على  يدل  مما  لال�صرتاباذي، 
ل ميكن ال�صتغناء عنه بجرة قلم اأو �صيحة نقد، بل اإن كل البحوث الأكادميية 
�صارت على هذا الجتاه، فالبد يف درا�صتها لظاهرة �صوتية اأو �رشفية اأو تركيبية 
هذه  تف�صري  بال�صتعانة يف  اأو  بالنقد  اإن  العربي  النحو  مقولت  على  تعرج  اأن 
واأ�صول  بالغة  اأو  نحو  القدمي،  العربي  الرتاث  بني  املزاوجة  وهذه  الظواهر، 
فقه وتف�صري وقراءات، والدر�س الل�صاين املعا�رش هي نتيجة لأعمال متام ح�صان 
اجلادة املتفردة التي كانت وحيد ن�صيجها يف زمن تاأليف الكتاب »اللغة العربية 

معناها ومبناها«.
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مراجعــــــــــــــــــات

قرا�شة الذهب يف نقد اأ�شعار العرب

البن ر�شيق

حتقيق: ال�شاذيل بو يحيى
عر�ض وتقدمي: املختار ح�شني)*(

تقــــدمي:
1972م اأ�سدرت ال�رشكة التون�سية للتوزيع عن املطبعة الر�سمية  يف �سنة 
ل�ساحبه  العرب«  اأ�سعار  نقد  الذهب يف  ـُة  »ُقرا�سَ التون�سية كتاب  للجمهورية 
ال�ساذيل بو يحيى؛ متبعًا  اأ�ستاذ مقتدر هو  احل�سن بن ر�سيق القريواين، بتحقيق 
ومتحي�سها  املخطوطات)1(  عن  بحث  من  العلمي  التحقيق  اأ�ساليب  ذلك  يف 
وت�سنيفها ون�سخها وحتقيق الن�ص و�سبط معظم األفاظه بال�سكل، وخا�سة فيما 
يتعلق بالأ�سعار مع تعيني بحورها وتوثيقها قدر الإمكان، و�سنع الفهار�ص املفيدة 
لها وللم�سطلحات الأدبية والأعالم، مع مقدمة مركزة بالعربية ودرا�سة لكاتب 
القرا�سة باللغة الفرن�سية وتبلغ �سفحاته ب�سفة جمملة حوايل 270 �سفحة، ي�سغل 
بطريقة م�سرت�سلة ؛ اإذ مل يت�رشف املحقق  فيها منت الر�سالة �سفحات 120-12 

فيها بتعيني الفقرات اأو متييز املوا�سيع.

)*(  باحث مغربي.
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بالقاهرة)2(  ن�رشت  كانت  الذهب  »قرا�سة  اأن  اإىل  املحقق  اأ�سار  وقد 
�سفات  من  يعوزها  ملا  الفائدة  قليلة  ن�رشة  اأنها  غري  1926م  1344هـ/  �سنة  منذ 
الن�رش العلمي...«)3( فقد جاء فيها كثري من التحريف، ومل يفرق فيها بني النرث 

وال�سعر، ول اأ�سري فيها اإىل م�سدر احلوا�سي ال�سفلية.

اللبناين  الفكر  دار  عن  كانت  للقرا�سة  �سدرت  طبعة  اأحدث  اأن  على 
بريوت بـ »حتقيق د. منيف مو�سى« �سنة 1991م وكانت طبعة غري اأمينة يف نقلها 
اأنها جتارية رديئة، كرث  اأقل ما ميكن اأن تو�سف به  عن طبعة ال�ساذيل بويحيى، 
فيها الت�سحيف والتحريف وال�سقط والت�رشف املخل يف املنت ب�سكل موؤمل جداً، 
مما يجعل »املحقق« والنا�رش على حد �سواء م�ساركني يف هذا الأذى الكبري الذي 
اإذا ت�ساهلنا يف عدم و�سفه باجلرمية، ول�سنا عاجزين عن  يلحقانه بالرتاث هذا 

ف�سح هذا العبث لول مراعاة املقام.

الأدبية  قيمته  اإىل  فالأنبه  الذهب  لقرا�سة  املوجز  التلخي�ص  هذا  اأقدم  واإذ 
العظيمة، وحث املعنيني على قطع الطريق على هوؤلء املتالعبني بنفائ�ص الرتاث، 
باإعادة طبع هذا الكتاب يف طبعته العلمية التي نفذت من الأ�سواق منذ زمن بعيد. 

�سبب كتابة الر�سالة:
كان كتاب العمدة لبن ر�سيق كما يقول حمقق القرا�سة جمعًا وتن�سيقًا 
لقواعد ال�سعر العربي واأ�ساليبه التي جمعها النقاد من قبله)4( اأما »قرا�سة الذهب« 
فكانت جماًل للتطبيق والتحليل املتاأين الذي يف�سح املجال وا�سعًا لإظهار قدراته 
باأكملها رد على  القرا�سة  اأن  اإذا علمنا  الغر�ص  النقدية. ويتاأكد هذا  ومهاراته 
خ�سم ادعى ال�رشق على ابن ر�سيق يف بيتني من ال�سعر؛ فقد كان ابن ر�سيق رثى 

املعز بن بادي�ص )ت 438هـ( بكلمة منها: ]الطويل[:
ــع ــس وا� اهلِل  ـــة  ـــم َرْح مـــن  ـــٍف  كـــنَ ــــى  اإل
ـُــتـــدافـــع ــــِة امل يـــ�ـــســـُر كــــمــــْ�ِ الــــلُّــــجَّ

ًحى �سُ ِبِه  ا�ستَقلُّوا  كْيف  تََرُهْم  اأمل   .1
بَْحُرُه ــرِّ  ال يف  مــاج  خمي�ٍس  اأمــاَم   .2
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الأخريين  البيتني  اللواتي  القا�سم  بن  علي  احل�سن  اأبو  منها  وا�ستح�سن 
فعار�سه، يف ذلك، بع�سهم باأن ادعى عليهما ال�رشقة من بيتني لأ�ستاذ ابن ر�سيق: 

عبدالكرمي النه�سلي حيث يقول: ]املن�رشح[:

فكتب ابن ر�سيق هذه الر�سالة اإىل علي بن القا�سم اللواتي يرد بها على 
املعرت�ص:

اأق�سام الر�سالة:
مل يق�سم ل الكاتب ول املحقق هذه الر�سالة. وميكن تق�سيمها ت�سهياًل 

لقراءتها ودرا�ستها اإىل اأربعة حماور:
اأ -  الأول جاء يف اإطار الرد على املعرت�ص، ويو�سح فيه ابن ر�سيق الفرق بني 
املعنى العام واللفظ امل�سرتك من جهة، واملعنى اخلا�ص من جهة اأخرى)7(.

ب - الثاين يتحدث فيه عن �رشب خا�ص من �رشوب الأخذ اأو »ال�رشقة« ينعته 
اإىل  وينقله  ما  �ساعر  ملعنى  لفظًا  ال�ساعر  يتناول  اأن  املعاين«، وهو  »فتح  بـ 

معنى اآخر خمالف لذلك املعنى)8(.
ج - الثالث يبني فيه حماكاة ال�ساعر لمرئ القي�ص يف معنى خا�ص به)9(. 

د - اأما الرابع فيتحدث فيه عن اأهم �رشوب الأخذ)10(.

و�سنتناول اأ�سفله كل حمور ب�سيء من التف�سيل:

اأ - املعنى العام واخلا�س:
مييز ابن ر�سيق يف رده على املعرت�ص املعنى العام - وي�سميه اأي�سًا »اللفظ 

ــع ــاب ــس ـــاد الأ� ـــع بـــه عـــــٌذٌب حتــكــي ارت
بالفواِجع)5( فوجئْت  ثََكالى  ـــدي  واأيْ

َغــــْمــــُر ــــــــْدول  ج اُه  وروَّ ُدّرا 
ع�ْشُ)6( ـــــل  ـــــاِم اأنَ مــــْنــــُه  اإلـــــْيـــــَك 

تتابَعْت الطبوُل  فيه  َبَــْت  �ــشَ اإَذا   .3
�َسْجُوُه يُْندُب  بات  ــْوح  نَ ــاُوَب  جت  .4

ــه الـــغـــمـــاُم اأدُمــــَعــــه ــي ـــد �ـــســـاغ ف ق
ـــْت ـــسَ ـــ� ــــا َرَع ــه كــــاأنَّ ــي ــسٍ ف ــ� ــي ــج يَ
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رغم  بينها،  فيما  املختلفة  اخلا�سة  املعاين  من  جمموعة  عن   ،- امل�سرتك«)11( 
العام ؛ فبيتا ابن ر�سيق واأ�ستاذه  اإىل ذلك املعنى  النهاية،  اأنها جميعًا توؤول، يف 
هو  الذي  املعنى  يف  مت�سابهان  باأنهما  ر�سيق  ابن  يقرر  النه�سلي،  عبدالكرمي 
»الرتعا�ص« ولكن الق�سد غري واحد: »فما الذي ُي�سبه اأنامل �سيخ قائمة ترتع�ص 
النهر، من  م�سقط  منبعثًا عن  املَُقبَّب  َبد  الزَّ ذلك  بها  �سبَّه عبدالكرمي  حتى  ِكرباً 
عادات  على  امل�سيبة  مفاجاأة  عند  وجزعًا  طي�سًا  ترتعد  مب�سوطة  ثكاىل  اأ�سابع 

الن�ساء، �سبَّهُت اأنا بها تلك العذب اخلافقة«)12(.

الأبيات  من  ملجموعة  �رشده  يف  هذا،  من  اأبعد  اإىل  ر�سيق  ابن  ويذهب 
مبقا�سد  اليد...(  حركة  الرتعاد،  )الرتعا�ص،  العام  املعنى  نف�ص  على  ت�ستمل 
هذه  يف  ويتتبع  اخلا�سة،  املقا�سد  هذه  يف  يقع  اإمنا  التفا�سل  اأن  ليوؤكد  خمتلفة، 
ه اإىل اأ�سله الأول: »امرئ  العملية ما ميكن ت�سميته �سجرة ن�سب املعنى ؛ باأن ردِّ
اإمام  قول  اإىل  نظر  »وهال  ال�رشق:  عليه  ادعى  للذي  يقول  هذا  ويف  القي�ص«. 

ال�سعراء امرئ القي�ص ]الطويل[:

٭ كلمع اليَدين يف َحبيِّ ُمكلَّل ٭

فَعِلم اأن الأخذ منه اأقرب والوقوع حتته اأ�رشف؟ ولو ُعدَّ مثل هذا �رشقة 
مل ي�سلم من الكالم �سيء«)13(. فدل بذلك على اأن �سعر امرئ القي�ص هو الن�ص 
 ،hyportextes الذي تتفرع عنه جميع الن�سو�ص الأخرى hypotexte الأ�سل
معنى )حركة  �سواء يف  م�سطلحات جريار جنيت(،  ن�ستعمل  اأن  لنا  )اإذا جاز 

اليدين( ال�سابق اأو يف املعاين الأخرى.

ال�سعراء  تعامل  كيفية  لتو�سيح  الأمثلة  ع�رشات  ر�سيق  ابن  قدم  وهكذا 
)حركة  معنى  ففي  »امل�رشوق«؛  املعنى  مع  القي�ص،  امرئ  من  »�رشقاتهم«  يف 
اليدين، اأو الرتعا�ص( وحده، والذي تناوله امروؤ القي�ص بطريقته اخلا�سة، ذكر 
حوايل اثني ع�رش مثاًل، اأو اثني ع�رش معنى، كلها معاٍن خا�سة تفرعت عن املعنى 
نخيلة،  )اأبو  ال�سعراء  مثَّلها  ال�سابق،  القي�ص  امرئ  »�سطر«  يف  الأ�سل  اخلا�ص 
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الربيعي،  العبا�ص  بن  عبداهلل  املَُغلِّ�ص،  ابن  ال�سي�ص،  اأبو  املعتز،  ابن  نوا�ص،  اأبو 
عبدالكرمي النه�سلي، ابن ر�سيق، ابن املُْفِل�ص(، فمن ذلك قول عبداهلل بن العبا�ص 

الربيعي ي�سف برقا: ]املتقارب[:

وقول اأبي ُنَخيلة يف و�سف ال�سم�ص: ]الرجز[:
٭ وال�سم�ُس كاملراآة يف َكفِّ الأ�سل ٭)15(

وقول احل�سن بن اأحمد بن املغلِّ�ص يذكر ال�سمع ]املتقارب[:

ل  ما  الختالف  من  والق�سد،  املو�سوع  يف  بينهم،  وغريهم،  فهوؤلء 
يخفى، واإن اتفقوا جميعًا يف اتخاذ )حركة اليدين( بع�سًا من ال�سبيل اإىل التعبري 
عن ذلك؛ وال�رشقة ل تكون اإل فيما هو خا�ص، و»اأهل التح�سيل جممعون على 
العبارات  يف  وذلك  العادة،  عن  واخلارج  النادر  البديع  يف  تقع  اإمنا  ال�رشقة  اأن 
اإذا ت�رشف فيها ال�سارق  التي هي الألفاظ«)17(. فال تكون ال�رشقة حممودة اإل 
تق�سريه«)18(.  عليه  واملق�رش  ف�سله  له  واملجيد  وغريها،  بالزيادة  ح�سنًا  ت�رشفًا 
وملا كان الأمر كذلك، فاإن البحث ينبغي اأن يتجه، يف نقد ال�رشقة، ل اإىل املعاين 
العامة، بل اإىل املظهر اللغوي للن�ص؛ اأي اإىل ناحيته ال�سكلية القابلة للقيا�ص)19(. 
النا�ص(،  امل�سرتكة )بني جميع  الألفاظ  التمييز بني  ينبغي  احلالة  وحتى يف هذه 
وبني البديع النادر اخلارج عن العادة الذي يخت�ص به �ساعر دون اآخر. ومن هنا 
عمد ابن ر�سيق اإىل تنويع الأمثلة من بديع ونادر امرئ القي�ص الذي جنح ال�سعراء 
اأو اأخفقوا يف اأخذه والت�رشف فيه، اأو حتاموه وعجزوا عن الإتيان مبثله. وهكذا 
القا�سي  اإليه  اأ�سار  واأن  �سبق  ما  البالغية متممًا، رمبا،  بالأوجه  التمثيل  اإىل  اجته 
ال�رشقة، حا�رشاً، ب�سكل  الفنية يف  الناحية  اإىل  النظر  اجلرجاين)20( من �رشورة 

حا�ِسِب)14( يـــدا  اأو  ـــٍب  ـــاِت ك ــــَدا  ي

ــا ــان ــن �ــس ُرمــــــح  كــــل  ــــار يف  ــــنَّ ال مــــن 
الأمانا)16( مــنــَك  تــطــلــب  ُع  ـــشَّ ـــ� ت

الـــ�ـــســـمـــا يف  ـــه  ـــب ـــلُّ ـــق ت ــــــــــاأنَّ  ك

ــــد اأطــلــعــْت ـــــاأن الــ�ــســمــوع وق ك
ـــفـــَن ـــــُل اأعــــــدائــــــَك اخلـــائ ـــــام اأن



قراضة الذهب في نقد أشعار العرب البن رشيق

20
10

ير 
نا

- ي
هـ 

14
31

م 
حر

 م
، 1

2 
ج

 م
، 3

0 
 ج

ر ،
ذو

ج

498

جـــــذور

لال�ستعارة)21( اأمثلة  البالغية، فذكر  الناحية  ال�رشقة يف هذه  وا�سح، مو�سوع 
والإ�سارة  والحرتا�ص)25(  والتتميم  واملبالغة)24(  واملجاز)23(  والت�سبيه)22( 
وكانت  واملحاورة)28(.  واللتفاف)27(  والإيجاز)26(  )الإرداف(  والتتبع 
�سخ�سيته يف كل هذا حا�رشة يف انتقاء الأمثلة من �سعر امرئ القي�ص، والبحث 
املبنية  الأحكام  ال�رشح واإ�سدار  �سعر اجلاهلية والإ�سالم، ويف  عن نظائرها يف 
على التحليل والتعليل... فقد وجد اأن من املعاين اخلا�سة بامرئ القي�ص)29(، 
الزيادة  فيها  ما كانت  احتذاءها، ومنها  الزيدة عليها ول  اأحد ل  ي�ستطع  ما مل 
احل�سنة اأو املق�رشة)30(، ومنها ما احتذى فيه ال�سعراء امراأ القي�ص يف الطريقة، اأو 
الوجه البالغي دون املعنى، ومنها ما اأتوا فيه باملعنى دون اللفظ ومنها ما ق�رشوا 
فيه عنه، ومنها ما وقع فيه اللب�ص)31(... وعمومًا فاإن وجوه التق�سري والوقوع 
دون مرتبة املاأخوذ منه هي املهيمنة على هذه الأمثلة يف نظر ابن ر�سيق. ومن 
تطبيقاته يف هذا املجال قوله: »ومن مبالغته ]يق�سد امراأ القي�ص[ امل�سهور قوله: 

]الطويل[:

اأخذه ح�سان ر�سي اهلل تعاىل عنه فقال: ]اخلفيف[:

فق�رش عنه كثرياً لأن امراأ القي�ص قال )فوق الإتب( وهو ثوب كالبقرية، 
واأي�سًا فاإن يف بيته معنى متقدمًا وهو قوله »من القا�رشات الطرف« اأراد منها 
منك�رشة اجلفن خاف�سة النظر غري متطلعة اإىل ما بعد، ول ناظرة اإىل غري زوجها 
كما قال اأهل التف�سري)34(، ويجوز اأن يكون من القا�رشات الطرف مبعنى طرف 
الناظر اإليها اأي ل يتجاوزها النظر... وتناول ابن املعتز ما تناوله ح�سان بن ثابت 

من بيت امرئ القي�ص وجتاوز احلد فقال: ]ال�رشيع[

لأثرا)32( منها  ـــِب  الإت ــوق  ف ر  الـــدُّ مــن 

الُكُلوم)33( ــا  ــه ــت ــدب لأن عــلــيــهــا  ر 

ــــــورد ال مـــــن  نـــــْعـــــٌل  رْجــــلــــهــــا  يف 
)35(» اخلدِّ عــلــى  ـــازت  ج اأن  ــر  غ ــن  م

ُموٌل دبَّ  لو  الطْرِف  القا�شاِت  من 

ر ـــدُّ ــــِد ال ــــدبُّ احلـــــويلُّ مـــن ول ـــْو ي ل

ة ذرَّ ـــــه  ب ــــــــرَّت  م ــــْو  ــــل ف رقَّ 
ه ــــي خــــــدِّ ــــت ــــاج ــــب ــــــت دي ــــــَزق مل
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ب - فتح املعاين:
بداأ ابن ر�سيق هذا الف�سل الق�سري بقوله:

مل  هو  لول  �سواه  معنى  �ساحبه  به  فيفتح  ملعنى  لفظًا  يورد  »وال�ساعر 
ينفتح...«.

ثم اأورد اأمثلة لأربعة ع�رش �ساعراً يو�سح بها ق�سده، منها قول دليل اآل 
املهلب ملا هربوا من �سجن احلجاج بن يو�سف: ]الطويل[:

الذي فتح به لأبي الطيب قوله: ]الوافر[:

حيث نقل �سورة »فرار ال�سم�ص« من جمال اإىل جمال اآخر خمالف متامًا. 
وقد نبه ابن ر�سيق يف ختام حديثه عن هذا النوع من الأخذ اأو »التنا�ص« على 
اأنه اأول من اأ�سار اإليه، قال: »ومل اأر من املوؤلفني من جميع من راأيته من نبه على 
هذا النوع«. بيد اأن هذا من املمكن اإدخاله يف النوع الذي نبه عليه ابن طباطبا 

والقا�سي اجلرجاين وهو نقل املعنى من غر�ص اإىل غر�ص)38(.

ج - ماكاة ثنائيات امرئ القي�س:
القي�ص  لمرئ  اأبيات  من  ر�سيق  ابن  اأورده  ما  بالثنائيات،  واملق�سود 
وغريه، يجمع فيه ال�ساعر بني حالني متعار�ستني تقعان مرة واحدة ؛ اإما على 
اأورد  ال�سبيل الأوىل  اأو على �سبيل احلقيقة والواقع. فمن  �سبيل املجاز واملبالغة 

مثالني لمرئ القي�ص:

- الأول قوله ]ال�رشيع[:

قال: »اأراد اأنه يطعن طعنتيه كاأنهما طعنة واحدة من ال�رشعة، كما يناول 
التلميذ اأ�ستاذه من الري�ص لأمني يف املرة لئال ين�سف الغرا...«.

نابل)39( ـــى  ـــل ع ـــــــن  لأم ـــــــّرك  ك

َغْيَهِب)36( الليِل  من  َداِج  يف  ــُج  ــْدِل ونُ

البَنان)37( مــــن  ـــرُّ  ـــف ت ـــــراً  ـــــان دن

ـــلـــكـــى وخمـــلـــوجـــة نــطــعــنُــهــم �ـــسُ

ــــا ـــا وراءن ـــرُّ ِفـــــرار الــ�ــســمــ�ــس ممَّ ـــِف نَ

ثــيــابــي مــنــهــا يف  ـــشُق  ـــ� ال ـــى  ـــق واأل



قراضة الذهب في نقد أشعار العرب البن رشيق

20
10

ير 
نا

- ي
هـ 

14
31

م 
حر

 م
، 1

2 
ج

 م
، 3

0 
 ج

ر ،
ذو

ج

500

جـــــذور

- والثاين قوله ]الطويل[:

قال ابن ر�سيق: »ذلك اأنه اأراد ال�رشعة فجعله كاراً فاراً مقباًل مدبراً يف 
حال واحدة على �سبيل املبالغة واإن ا�ستحال ذلك، ثم �سبهه ت�سبيه عيان باحلجر 
اإذا تدهدى فاإنك ترى منه الوجه ونقي�سه وهو يف حال واحدة من النحدار 
وهذا ما ل ُيلحق«)41(. وكان الكميت واملتنبي قد حاول اللحاق باإجادة امرئ 

القي�ص، دون جدوى؛ الأول يف قوله ي�سف الثور: ]الب�سيط[

والثاين يف قوله: ]الكامل[

»اأراد ال�رشعة وقد اأجاد واإن مل يبلغ �ساحب الخرتاع«)44(.

ومن ال�سبيل الثانية �رشب اأمثلة منها قول ابن دراج الق�سطلي: ]الطويل[:

»وهو حقيقة ل جماز... لأن كل طائفة تقطع يومًا فتكون امل�سافة بينهما 
يومني«)46(.

غري اأن هذا ل يدخل يف اإطار التنا�ص، بقدر ما يندرج حتت ما ي�سمى 
بالتاأثر، اأو اقتفاء الطريقة دون ال�ستعانة بلفظ املقتفى اأثره، ودون اأخذ معناه يف 
نف�ص الغر�ص، وقد اأورد منه ابن ر�سيق هذه النماذج، ومنها ما ذكره يف بدائع 

امرئ القي�ص ال�سابقة، وقد جاء منها يف الت�سبيه: ]الطويل[:

الذي اقتفاه ب�سار بقوله: ]الطويل[:

عِل)40( من  ال�سيِل  ُه  حطَّ �سخٍر  كُجلموِد 

يهتبُل)42( ــور  ــتُ ــْك وامل املـُـكــافــئ  نــْخــر 

اثنان)43( فــيــه  ــيــَف  الــ�ــسَّ كــــاأنَّ  ــاً  ــشب �

اأحيان)45( واحلــُن  يومان  يوُمها  ــوى  نَ

البايل)47( واحل�سُف  الُعنَّاب  وْكرها  لدى 

كواكبُه)48( ــاوى  ــه ت لــيــٌل  واأ�ــســيــافــنــا 

ــاً ــع ــــِر م ـــٍر مــقــبــٍل مــــدِب ـــف ـــكـــرٍّ م م

بــعــثــعــثــِة ــا  ــه ــن م ـــر  غـــاب ـــــاث يف  وع

رى الــذُّ يف  ِدراكــــاً  ت�شبُهْم  مــازلــت 

بنا �ــشَّقــت  بهم  ـــادي  احل غـــرَّب  اإذا 

وياب�ساً ــاً  ــب رط ــطــر  ال ــلــوب  ق كــــاأنَّ 

ــاَر الــنــْقــع فـــوق روؤو�ــســهــم ــث ـــاأن ُم ك
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اإىل  البحرتي، واأ�سار  الورق، وجمع بني روايتي  ابن هاين  »فتناول من 
بيت النابغة«)52( حيث قال ابن هاين: ]الكامل[

د - �شوب الأخذ:
ي�رشح ابن ر�سيق يف بداية كالمه عن هذا املو�سوع باأنه يريد التمثيل فقط 
ل ال�ستق�ساء، واأن ما �سيقوله ل جديد فيه اإذ �سبق له اأن فرغ من »العمدة«، كما 
يقول، »مما يراد اأو اأكرثه«)49(، ولكنه يف احلقيقة ي�سيف كثرياً من النظرات، 
اجلديرة بالتاأمل، اإىل م�سكل ال�رشقات، واإمنا كان ق�سده من كالمه ذاك ما يتعلق 
ب�رشوب الأخذ. ومن هذه النظرات تاأكيده با�ستمرار باأن »الكالم من الكالم 
بني  ال�سعراء  بع�ص  اإىل جمع  وانتباهه  منا�سبه«)50(  وبعدت  طرقه  واإن خفيت 
عدة ن�سو�ص اأو اأبيات ل�سعراء خمتلفني يف بيت واحد ؛ كما فعل ال�رشيف الر�سي 

ي�سف قومًا بال�سجاعة: ]الطويل[:

وقال البحرتي: ]الكامل[

وقال النابغة: ]الطويل[

ن �سعره �سعر غريه  وف�ساًل عن هذا، يوؤكد ابن ر�سيق اأن ال�ساعر قد ي�سمِّ
اأن يكون واعيًا بذلك فقد: »مير ال�سعر مب�سمعي ال�ساعر لغريه فيدور يف  دون 
ذلك  اأن  كما  قدميًا«)56(.  �سمعه  اأنه  فين�سى  الطويل  الزمان  عليه  وياأتي  راأ�سه 
اإذا كان ال�ساعران متعا�رشين  قد يحدث له مبجرد توارد اخلواطر)57(، خا�سة 
وتقارب مو�سوعاهما)58(، بل اإن ابن ر�سيق يوؤكد بقوة اأن: »ال�سانع اإذا �سنع 
�سعراً يف وزن ما وقافية ما، وكان ملن قبله من ال�سعراء �سعر يف ذلك الوزن وذلك 
والقافية  يح�رشه  الوزن  اأن  نظمه،  يف  فاأخذ  بعينه  معنى  املتاأخر  واأراد  الروي 

امل�سارب)51( ــثــاُم  انْ اإل  الظبا  حــديــُد 

الأخ�ش)53( احلــديــِد  ورق  من  بالنّ�ش 

تذبُل)54( مل  ــة  عــ�ــسَّ عــــاٍد  عــهــد  مـــن 

الكتائب)55( ِقــــراع  ــن  م ــوٌل  ــل ف بــهــنَّ 

ــع ــبَّ وتُ عــــاٍد  ــِد  ــه ع مـــن  ورٌق  ــْم  ــه ل

ــاً ــع ــان ـــع ي ـــائ ـــوق وجـــنـــيـــتُـــُم ثــمــر ال

بقلة الـــقـــدميـــة  ــُه  ــل ــائ ــم ح حــمــلــت 

�سيُوفهم اأن  غـــَر  فيهم  عــيــب  ول 



قراضة الذهب في نقد أشعار العرب البن رشيق

20
10

ير 
نا

- ي
هـ 

14
31

م 
حر

 م
، 1

2 
ج

 م
، 3

0 
 ج

ر ،
ذو

ج

502

جـــــذور

ت�سطره و�سياق الألفاظ يحدوه حتى يورده نف�ص كالم الأول ومعناه حتى كاأنه 
�سمعه وق�سد �رشقته، واإن مل يكن �سمعه قط«)59(.

اأما �رشوب الأخذ التي ذكرها فهي على التوايل: الزيادة يف املاأخوذ اأو 
والت�سمني  ال�سفة وحدها،  ونقل  والعك�ص،  وال�سفة،  املعنى  ونقل  اخت�ساره، 
واملناق�سة، والهتدام، والن�سيان والجتالب، والتوليد، والتوارد، ونظم املنثور، 
والتلفيق)60(. ونختار هنا مثاًل من نظم املنثور ؛ فقد ذكر ابن ر�سيق اأنه »كان 
لأبي الأ�سود جريان من ق�سري، وكانوا يوؤذونه ويرمونه يف الليل، فاإذا �سكاهم 
لو  ف�سقة،  يا  )كذبتم  فيقول:  يرجمك...  تعاىل  اهلل  واإمنا  نرجمك،  ل�سنا  قالوا 
فقال:  متام[  ]اأبو  فنظمه حبيب  تخطئون(  واأنتم  اأخطاأين  ملا  تعاىل  اهلل  رجمني 

]الب�سيط[

ان�سغل ابن ر�سيق، اإذن، يف العمدة بتلخي�ص الآراء وعر�ص املو�سوع، 
قليلة  تعليقات  مع  اإليه،  و�سل  كما  و�سواهد،  م�سطلحات  من  به  يت�سل  وما 
ومقت�سبة قد ل تخلو من بع�ص الت�رشع، اإل اأنه يف »قرا�سة الذهب« وجد املجال 
تتبعه وحتليله  اأثناء  رفيعني  وذكاء  فيه عن ذوق  فاأبان  والتعليل،  للتحليل  وا�سعًا 
لعملية ال�رشقة/ التنا�ص، وخا�سة يف حتديده للعنا�رش اأو اخل�سائ�ص الذاتية لكل 
من الن�ص ال�سابق والن�ص الالحق لإدراك اأوجه الت�سابه والختالف يف الأ�ساليب 
واملقا�سد. ورمبا كان ابن ر�سيق الناقد الأكرث و�سوحًا يف ربطه عملية ال�رشقة، 
التي هي تقنية من تقنيات التنا�ص، باملظهر اللغوي واجلانب البالغي باعتبارهما 
اأنه تتبع،  املجال الذي تظهر فيه خ�سو�سية كل �ساعر وقدراته الإبداعية. كما 
اإ�سارات عميقة حتولت املعنى وت�سابكه و�سفره عرب الع�سور متنقاًل متقلبًا  يف 
من �سورة اإىل اأخرى، وهو ما �سيعرب عنه عبدالقاهر اجلرجاين بطريقته اخلا�سة 
يف »دلئل الإعجاز«، لي�سع بذلك يده على اأ�سا�ص جوهري من اأ�س�ص الإبداع؛ 
فغدا مو�سوع ال�رشقة عنده هو مو�سوع الإبداع ذاته حيث يوجه ال�ساعر اإىل 

يُ�سِب)61( مل  اهلل  ــر  غ ــك  ب رمـــى  ولـــو  مــهــا فــهــدَّ ــا  ــه ــْي ــرج ب اهلل  ـــك  ب رمــــى 
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الطرق املثلى يف ال�ستعانة بالآخرين ويحثهم، بطريقة غري مبا�رشة، على اإخ�ساع 
املاأخوذ للمقا�سد اجلديدة.

الهوام�س

باري�ص  خمطوطة  وهما  للقرا�سة:  وجودهما  اأعلم  اللتني  املخطوطتني  اعتمدت   ...« قال:     )1(
)باملكتبة الوطنية ؛ عدد 3417(، وخمطوطة القاهرة )عدد 4452 اأدب طلعت، بدار الكتب(«. 
قرا�سة الذهب �ص: 9 من املقدمة. وينظر تاريخ الأدب العربي لربوكلمان 344: 5، وفيه ذكر 
ملخطوط ثالث: املتحف الربيطاين Or 6985 )ثالث 59(، ورقم اآخر ملخطوط القاهرة، رمبا 

يكون خمطوطًا خمتلفًا عن الذي اعتمده املحقق، هو: القاهرة ثان 277/3.
العربي،  الأدب  تاريخ   - اخلاجني  الأمني  حممد  ن�رش  النادرة«،  »الر�سائل  جمموعة  من  ن�رشت     )2(

بروكلمان، 345.
)3(   القرا�سة: 8.

)4(   نف�سه: 5.
للمعلوم:  بناوؤه  وال�سحيح  للمجهول،  مبنيًا  الفعل  �سجُوه« كذا �سبط  و»َيْنَدُب   ،13 نف�سه:     )5(

َيْنَدُب �سجَوه«. كما يقال )بكى فالن �سجَوه(؛ ينظر - التاج )�سجا(.
)6(   نف�سه: 13-14. ويف - املختار يف �سعر ب�سار ]املن�سوب للخالدين[؛ �ص 317.

)7(   نف�سه: 48-43.
)8(   ف�سه: 48-43.

)9(   نف�سه: 54-49.
)10(  نف�سه: 120-54. 

)11(  هو معنى عام قد ياأتي باللفظ وغري اللفظ كما يقول ابن ر�سيق - قرا�سة الذهب، 15.
)12(   نف�سه: 14.

ه«، الديوان: 24.  )13(   نف�سه: 15. و�سدر بيت امرئ القي�ص هو: »اأحار ترى برقا اأريَك ومي�سَ
)14(   نف�سه: 16. الأغاين: 182: 19.

)15(  نف�سه. وديوان املعاين، اأبو هالل الع�سكري، 359:1.
)16(   نف�سه 17، ووفيات الأعيان، ابن خلكان، 122:5.
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)17(  نف�سه: 20
)18(  نف�سه: 19.

)19(  كان د. اأجمد الطرابل�سي من الأوائل الدين نبهوا ب�سكل جلي اإىل اهتمام النقاد العرب بالناحية 
ال�سكلية يف ال�سعر. ينظر: نقد ال�سعر عند العرب، 131.

)20(  يوحي بذلك اأي�سًا تنويهه به يف مقدمة العمدة.
)21(  قرا�سة الذهب، 24-21.

)22( نف�سه: 28-24.

)23( نف�سه: 30-29.
)24(   نف�سه:36-34-32-31. 

)25(  نف�سه: 33.
)26( نف�سه: 37-36.
)27( نف�سه: 41-40.

)28( نف�سه: 42.
)29(  نف�سه: 41-30-24.
)30(  نف�سه: 32-22-21.

)31(  نف�سه: 34-31-29-25-24-23-22.
)32( ديوان امرئ القي�ص، 68.

)33( ديوان ح�سان بن ثابت، 40:1. وينظر ال�رشح يف ديوانه 30:2.
 ،48 ال�سـافات:  ينظر:  الكتابة،  فيها هذه  التي وردت  الكرمي لالآيات  القراآن  يق�سد مف�رشي   )34(
56، وذكر ابن منقذ »اأخذ« القراآن الكرمي عن امرئ القي�ص عن طريق  52، الرحمن:  �ص: 

الإمياء يف باب التقفية - البديع 398.
)35(  قرا�سة الذهب، 35-34.

حمقق  اأ�سار  كما  العليمي،  هردان  هو   488 للمرزباين،  ال�سعراء  معجم   - ويف   .44 نف�سه،    )36(
بن  يزيد  بن  لعبداجلبار  الختالف،  بع�ص  مع  اأخرى،  �سبعة  �سمن  والبيتان  قلت،  القرا�سة، 

الربعة الكلبي، يف الطربي، تاريخ الأمم وامللوك )اأحداث 95هـ( 685: 3.
يتخلل  ملا  ا�ستعارها  الدنانري:  ال�سجر،  يق�سد  منها:   4  :366 املتنبي،  ديوان  و�رشح  نف�سه،   )37(

الأغ�سان من اأ�سعة ال�سم�ص.
)38(  عيار ال�سعر، 126، والو�ساطة، 205، 206.

)39(  قرا�سة الذهب، 94، وديوان امرئ القي�ص، 21. وفيه »لفتك الأمني« اأي �سهمني، واللوؤام من 



حتقيق: الشاذلي بو يحيى  - عرض وتقدمي: اخملتار حسني
20

10
ير 

نا
- ي

هـ 
14

31
م 

حر
 م

، 1
2 

ج
 م

، 3
0 

 ج
ر ،

ذو
ج

505

جـــــذور

ال�سهام اأجودها. »يقول: نرد عليهم الطعن ونعيده كما ترد �سهمني على �ساحب نبل يرمي 
ب�سهمني ثم يعادان عليه«. و�سلكي: طعنة م�ستقيمة، واملخلوجة: عن مينة وي�رشة. - ال�رشح 

عن الديوان.
)40( نف�سه، وديوان امرئ القي�ص، 19.

)41( نف�سه، 50-49.
)42( نف�سه، 50، وفيه: »املكافئ الذي يذبح �ساتني اإحداهما مقابلة الأخرى للعقيقة«، والبيت يف 

الل�سان )هبل(.
)43( نف�سه، و�رشح ديوان املتنبي، 314:4 يف مدح �سيف الدولة.

)44( نف�سه.
)45( نف�سه، 51. والذخرية لبن ب�سام 93:1، وفيها )اإذا �رشَّق... غربت...( من ق�سيدة يف مدح 

خريان العامري �ساحب املرية.
)46( نف�سه: 52-51.

)47( نف�سه، 24، وديوان امرئ القي�ص، 38.
)48(  نف�سه، 25، وديوان ب�سار بن برد، 318:1، ورغبة ب�سار يف الن�سج على منوال بيت امرئ 

القي�ص م�سهورة. ينظر: الأغاين 190:3.
)49(  نف�سه: 55-54.

)50(  نف�سه: 107، وينظر: 54.
)51( نف�سه: 81، وديوان ال�رشيف الر�سي، 149:1، من ق�سيدة يف رثاء خاله.

)52( نف�سه.
)53( نف�سه: 80، وديوان ابن هاين )دار �سادر(؛ 161، ويف ديوانه )دار الغرب الإ�سالمي(، 149 

)... بالن�رش...( من الن�سارة، بال�ساد املعجمة.
)154( نف�سه، وديوان البحرتي، 1748:3.

)55( نف�سه، 83. 
)56( نف�سه، 83.
)57( نف�سه، 88.

)58( نف�سه، 100.
)59( نف�سه، 86 وينظر الق�سة التي اأوردها يف نف�ص امل�سدر، 88 دعمًا لقوله يف هذا الباب عما وقع 

للثعالبي نقاًل عن يتيمة الدهر، والق�سة يف يتيمة الدهر 460:3.
)60(  نف�سه 106-95-88-87-85-84-83-82-81-79-72-69-63-59.
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)61( نف�سه، 97 وديوان اأبي متام 59:1 من الق�سيدة امل�سهورة يف مدح املعت�سم وفتح عمورية. 
)62(   ينظر تنبيه حممد الطاهر بن عا�سور اإىل ذلك يف مقدمته للجزء الرابع من ديوان ب�سار، �ص 2، 
وقد عقد د. اأحمد يزن يف ر�سالته لنيل دبلوم الدرا�سات العليا ف�ساًل عن الكتاب لحظ فيه 
نف�ص املالحظة وذكر اأن ا�سم الكتاب احلقيقي هو: »الرائق باأزهار احلدائق« - النقد الأدبي يف 
القريوان يف العهد ال�سنهاجي، 271-272 )ل ط( مكتبة املعارف، الرباط، 1985، قلت: 

على اأن يف »املختار« نف�سه ما يدل على ذلك، ينظر فيه، �ص 8.

امل�سادر املعتمدة

)1(   القراآن الكرمي .
)2(   الأغاين، اأبو الفرج الأ�سفهاين، حتقيق جلنة من الأدباء، ط 6، الدار التون�سية للن�رش، تون�ص/ دار 

الثقافة، بريوت، 1983.
)3(   البديع يف البديع، اأ�سامة بن منقذ، حتقيق عبد اأ. علي مهنا، ط 1، دار الكتب العلمية، بريوت 

1407هـ/1987م.

)4(   تاج العرو�ص من جواهر القامو�ص، مرت�سى الزبيدي، حتقيق علي �سريي، )ل ط(، دار الفكر، 
بريوت، لبنان، 1414هـ/1994م.

)5(   تاريخ الأدب العربي، كارل بروكلمان، ترجمة د. رم�سان عبدالتواب، ط 5، دار املعارف، 
القاهرة 1983م.

الكتب  دار   ،3 الطربي، ط  بن جرير  اأبو جعفر حممد  الطربي[،  ]تاريخ  الأمم وامللوك  تاريخ     )6(
العلمية، بريوت، لبنان، 1411هـ/1991م.

)7(   ديوان اأبي متام ب�رشح اخلطيب التربيزي، حتقيق: حممد عبده عزام، ط 5، دار املعارف، القاهرة، 
1987م.

)8(   ديوان ابن هاين، )ل ط(، دار �سادر، )ل ت(.
)9(   ديوان ابن هاين، حتقيق حممد اليعالوي، ط 1، دار الغرب الإ�سالمي، بريوت، 1995م.

)10( ديوان البحرتي، حتقيق و�رشح: ح�سن كامل ال�سرييف، ط 3، دار املعارف، م�رش )ل ت(.
)11( ديوان ال�رشيف الر�سي، )ل ط( دار �سادر، )ل ت(.

)12( ديوان املعاين، اأبو هالل الع�سكري، )ل ط(، دار اجليل، بريوت )ل ت(.
)13( ديوان النابغة الذبياين، حتقيق: حممد اأبو الف�سل اإبراهيم، ط 2، دار املعارف، القاهرة 1985. 

)14( ديوان امرئ القي�ص، حتقيق :حممد اأبو الف�سل اإبراهيم، ط 5، دار املعارف، القاهرة 199.
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والرتجمة  التاأليف  جلنة  مطبعة  )ل ط(،  عا�سور  بن  الطاهر  ن�رش: حممد  برد،  بن  ب�سار  ديوان   )15(
والن�رش، القاهرة 1369هـ/1950م. 

)16( ديوان ح�سان بن ثابت، حتقيق: د. وليد عرفات، )ل ط( دار �سادر، بريوت 1974م.
)17( الذخرية يف حما�سن اأهل اجلزيرة، اأبو احل�سن علي بن ب�سام، حتقيق: د. اإح�سان عبا�ص، )ل ط(، 

دار الثقافة، بريوت 1399هـ/1979م.
بريوت  العربي،  الكتاب  دار  ط(،  )ل  الربقوقي،  عبدالرحمن  و�سعه  املتنبي،  ديوان  �رشح   )18(

1407هـ/1986م.
)19( عيار ال�سعر، اأبو احل�سن بن طباطبا العلوي، حتقيق د. عبدالعزيز بن نا�رش املانع، )ل ط( مكتبة 

اخلاجني، القاهرة، ]تاريخ املقدمة: 1405هـ/1985م[.
)20( ل�سان العرب، ابن منظور، )ل ط(، دار �سادر، بريوت، )ل ت(.

ال�سيد حممد بدر  للتجييي الربقي ]املن�سوب للخالدين[ )26(، حتقيق:  )21( املختار من �سعر ب�سار 
الدين العلوي، )ل ط(، دار املدينة للطباعة والن�رش، بريوت )ل ت(.

بريوت  العلية،  الكتب  دار   ،2 ط  كرنكو،  فريت�ص  ت�سحيح  املرزباين،  ال�سعراء،  معجم   )22(
1402هـ/1982م.

)23( نقد ال�سعر عند العرب حتى القرن اخلام�ص للهجرة، د. اأجمد الطرابل�سي، ترجمة د. اإدري�ص 
بلمليح، ط 1، دار توبقال للن�رش، الدار البي�ساء 1993م.

)24( الو�ساطة بني املتنبي وخ�سومه، القا�سي علي بن عبدالعزيز اجلرجاين، حتقيق و�رشح: حممد اأبو 
الف�سل اإبراهيم وعلي حممد البجاوي، )ل ط(، دار القلم، بريوت )ل ت(.

)25( وفيات الأعيان واأنباء اأبناء الزمان، ابن خلكان، حتقيق د. اإح�سان عبا�ص، )ل ط(، دار الثقافة، 
بريوت )ل ت(.

الثعالبي، �رشح وحتقيق د. مفيد حممد قميحة  اأبو من�سور  اأهل الع�رش،  يتيمة الدهر يف حما�سن   )26(
]لن�سخة ال�سيخ حممد حميي الدين عبداحلميد 1366هـ/1947م[، ط 2، دار الكتب العلمية، 

بريوت 1403هـ/1983م. 

*  *  *









اعتــذار

لإغفال  التهامي،  عبدالواحد  والدكتور  م�شبال  حممد  الدكتور  للكاتبني  نعتذر 
بعنوان  جذور  جملة  من   27 العدد  يف  املن�شورة  للدرا�شة  كمرتجمني  ا�شميهما 
»مقدمة لنظرية اخلرب عند اجلاحظ«، وذكر ا�شم �شاحب الدرا�شة الأ�شتاذ الأخ�رض 

ال�شوامي بدًل عنهما. وناأ�شف لهذا اخلطاأ غري املق�شود.
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	jadour (1)
	jadour (3)
	jadour (4)
	jadour (5)
	jadour (6)
	jadour (7)
	jadour (8)
	jadour (9)
	jadour (10)
	jadour (11)
	jadour (12)
	jadour (13)
	jadour (14)
	jadour (15)
	jadour (16)
	jadour (17)
	jadour (18)
	jadour (19)
	jadour (20)
	jadour (21)
	jadour (22)
	jadour (23)

